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 يسسورة  

 ؟ ع٢ً سيوٌٖٚ تٛاؾكِٗ  ؾُز١ْٝ َا َع٢ٓ ٖشٙ ايعباص٠؟ ( 11 ) عٛص٠ ٜػ َه١ٝ َا عزا اال١ٜ- 1ؼ 

 (.( 11) قاٍ تعاىل: )إْا حنٔ حنٞ املٛت٢ ْٚهتب َا قزَٛا ٚآثاصِٖ ٚنٌ ؽ٤ٞ أسصٝٓاٙ يف أَاّ َبني

 أصدض ايتؿغريات إٔ املهٞ ٚاملزْٞ إٔ:

 ْظٍ قبٌ اهلذض٠.ٖٛ َا املهٞ 

 ْظٍ بعز اهلذض٠.ٖٛ َا ٚاملزْٞ 

 ْظيت بعز اهلذض٠. 11ؾٝهٕٛ َع٢ٓ ايعباص٠: إٔ عٛص٠ ٜػ ْظيت قبٌ اهلذض٠ َاعزا اآل١ٜ 

, ٚنٌ َا ٜصزم ثاص ٜؾٌُ سيو يف اآل, ٚسيو َبين إٔ املضار بايٓظٍٚ إٔ ايٛاقع١ ناْت عبب ْظٚهلا ٚأْا ال أٚاؾل ع٢ً سيو االعتجٓا٤ 

 ٜزٙ أْ٘ ٚصر يف ايصشٝشني إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قضأ ع٢ً بين ع١ًُ ٖش٠ اآل١ٜ ملا أصارٚا ايٓك١ً.ٜؤ, ٜٚزخٌ يف سهُٗا  عًٝ٘

 

 أسنضٖا؟ ,تٓاٚيت عٛص٠ ٜػ ثالث١ َٛاضٝع اعاع١ٝ-1ؼ

 قص١ أٌٖ ايكض١ٜ )اثبات ايضعاي١ َٚا ؾعٌ اهلل باالقٛاّ املعاْزٜٔ هلِ(.-1

 ٞ(.ايهالّ عٔ ايبعح ٚرال٥ً٘)احملٛص ايض٥ٝغ-1

 اؿزٜح عٔ االري١ ٚايرباٖني سٍٛ ٚسزا١ْٝ اهلل عظ ٚدٌ.-3

 

 بشنض ساٍ ايٓيب َع قَٛ٘ ٚساهلِ َع٘ َٚع صعايت٘ . ٚضض سيو َغتؾٗزا باآلٜات ؟ اؾتتشت ايغٛص٠-3ؼ

الال ( ئَاا علهُاا فاع أعُااقهى أغا7( نقد حق انقىل عهى أكثسهى فهى ال يإيُىٌ )6نتُرز قىيا يا أَرز آباؤهى فهى غافهىٌ )

( وساىا  9( وعلهُا يٍ بيٍ أيديهى سدا ويٍ خهفهى سدا فأغشيُاهى فهى ال يبصاسوٌ )8فهع ئنى األذقاٌ فهى يقًحىٌ )

( ئًَا تُرز يٍ اتبع انركس وخشع انسحًٍ بانغيب فبشسِ بًغفسة وأعس كاسيى 01عهيهى أأَرزتهى أو نى تُرزهى ال يإيُىٌ )

  (01)ا وآثازهى وكم شع  أحصيُاِ فع ئياو يبيٍ( ئَا َحٍ َحيع انًىتى وَكتب يا قديى00)

أٟ إْا أصعًٓاى يتٓشص ايعضب ايشٜٔ مل ٜأتِٗ ْشٜض َٔ قبًو, ؾِٗ يف غؿ١ً عٔ َعضؾ١ )يتٓشص قَٛا َا أْشص ٤اباؤِٖ ؾِٗ غاؾًٕٛ( : -1

 نمٓع أْ٘ َضعٌ إىل ايٓساؼ  ٚسنضِٖ ٚسزِٖ ٖٓا ألٕ اـطاب نإ َعِٗ, ٖٚشا ال .ايؾضا٥ع اييت ؾٝٗا ععار٠ ايبؾض, ٚإصالح اجملتُع

 .ناؾ١ 

٘ عذٌ عًِٝٗ يف أّ ايهتاب أِْٗ )يكز سل ايكٍٛ ع٢ً أنجضِٖ ؾِٗ ال ٜؤَٕٓٛ( : -1 أٟ يكز ٚدب ايعكاب ع٢ً أنجضِٖ, ألْ٘ عبشاْ

 يف أٟ ال ٜؤَٕٓٛ ب٘, ٚال ٜصٓزقٕٛ بضعٛي٘, ملا عًِ َٔ خبح ْؿٛعِٗ ٚع٤ٛ اعستعزارِٖ, ؾسال تعُسض قًسٛبِٗ با،نمسإ, ٚال ؽبست هلل      

 .طَإ

أٟ إْا دعًٓا يف أعٓاقِٗ أغالال ؾٗٞ ٚاص١ً )إْا دعًٓا يف أعٓكِٗ أغًال ؾٗٞ إىل األسقإ ؾِٗ َكُشٕٛ( :  :ثِ ضضب هلِ َجال ؾكاٍ-3

ٌٓ ايسشٟ يف عٓسل املػًسٍٛ ٜهسٕٛ يف ًَتكس٢       إىل األسقإ ًَصك١ بٗا, ؾِٗ َٔ دضا٤ سيو َكُشٕٛ أٟ َضؾٛعٛ ايض٤ٚؼ, إس إٔ طٛم ايػ

 .ؼت ايشقٔ سًك١ ؾٝٗا صأؼ ايعُٛر خاصدا َٔ اؿًك١ إىل ايشقٔ, ؾال نمّهٓ٘ َٔ إٔ ٜطأط٧ صأع٘ ؾال ٜظاٍ َكُشاطضؾٝ٘ 

ٚاملضار َٓعٓاِٖ مبٛاْع عٔ ا،نمإ تؾب٘ َا سنض, ؾٗسِ غاضسٛ أبصساصِٖ, ال ًٜتؿتسٕٛ إىل اؿسل, ٚال ٜعطؿسٕٛ أعٓساقِٗ حنسٛٙ, ٚال         

 .ٜطأط٦ٕٛ ص٤ٚعِٗ ي٘

أٟ إْس٘ طٜٓسٔ هلسِ عس٤ٛ     عًٓا َٔ بني أٜزِٜٗ عزا َٚٔ خًؿٗسِ عسزا ؾأغؾسِٝٓٗ ؾٗسِ ال ٜبصسضٕٚ( :     ٚد) :ال ؾكاٍٚطارٙ بٝاْا ٚتؿصٝ -4

أعُاهلِ, ٚأعذبٛا بأْؿغِٗ, ٚاعتهربٚا عٔ اتباع ايضعٍٛ, ٚمشدٛا بأْٛؾِٗ, ٚمل رنطعٛا ملا دا٤ِٖ ب٘, ٚصٓزٚا أبسٛاب ايٓعسض عُسا    



 حل األسئلة التقويمية االسترشادية لمادة التفسير الفرقة الرابعة معهد شيخ االسالم العلمي تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحويني

 
2 

ًِٗ إال َجٌ َٔ أساط ب٘ عٓزإ َٔ األَاّ ٚاـًـ ؾشذباٙ عٔ ايٓعض ؾٗٛ ال ٜبصسض  ٜٓؿعِٗ, ٚمل ٜكبًٛا ؽ٦ٝا ع٣ٛ َا ِٖ عًٝ٘ ؾُا َج

 .ؽ٦ٝا

أٟ ٚعٛا٤ ع٢ً ٖؤال٤ ايشٜٔ سل عًِٝٗ ايكٍٛ, إْشاصى إٜاِٖ ٚتضن٘, ؾإْس٘ قسز   )ٚعٛا٤ عًِٝٗ أأْشصتِٗ أّ مل تٓشصِٖ ال ٜؤَٕٓٛ( : -5

٤ اعتعزارِٖ, ٚغٓؾٝت أبصاصِٖ ؾسال تكسزص عًس٢ ايٓعسض يف ايسزال٥ٌ      طبع اهلل ع٢ً قًٛبِٗ ؾِٗ ال ٜؤَٕٓٛ, إس قز خبجت ْؿٛعِٗ, ٚعا

ِٓ طعِ املا٤ َٔ عكِ.املؾاٖز٠, ٚال تغتطٝع ايتأٌَ يف مجاٍ ايهٕٛ  قز تٓهض ايعني ض٤ٛ ايؾُػ َٔ صَز ٜٚٓهض ايؿ

 ؿض٠ ٚأدض نضِٜ( :)إمنا تٓشص َٔ اتبع ايشنض ٚخؾٞ ايضمحٔ بايػٝب ؾبؾضٙ مبػ :ثِ أعكب سيو بٝإ َٔ ٜتأثض با،ْشاص ؾكاٍ-6

ؾبٓؾسض ٖسشا ايسشٟ     اهلل قبٌ سًٛي٘ َٚعا١ٜٓ أٖٛايس٘,  أٟ إمنا ٜٓؿع إْشاصى َٔ آَٔ بايكضإٓ, ٚاتبع َا ؾٝ٘ َٔ األسهاّ, ٚخؾ٢ عكاب

اتبع أسهاّ ايزٜٔ, ٚخاف ايعكاب مبػؿض٠ َا ؾضط َٓ٘ َٔ ايظالت, ٚأدض نضِٜ, ْٚعِٝ َكِٝ, ال ٜغتطاع ٚصؿ٘ مما ال عني صأت ٚال 

 .عت ٚال خطض ع٢ً قًب بؾضأسٕ مس

 

 قص١ اصشاب ايكض١ٜ تعطٞ صٛص٠ قصص١ٝ ملؾاٖز٠ تعاٌَ ايهؿاص املؾضنني َع ايٛسٞ ٚايضعاي١. ٚضض سيو؟-4ؼ

( إس أصعًٓا إيِٝٗ اثٓني ؾهشبُٖٛا ؾعظطْا بجايح ؾكايٛا إْا إيٝهِ َضعًٕٛ 13ٚاضضب هلِ َجال أصشاب ايكض١ٜ إس دا٤ٖا املضعًٕٛ ) 

( َٚا 16( قايٛا صبٓا ٜعًِ إْا إيٝهِ ملضعًٕٛ )15تِ إال بؾض َجًٓا َٚا أْظٍ ايضمحٔ َٔ ؽ٤ٞ إٕ أْتِ إال تهشبٕٛ )( قايٛا َا أ14ْ)

( قايٛا طا٥ضنِ َعهِ 18( قايٛا إْا تطريْا بهِ ي٦ٔ مل تٓتٗٛا يٓضمجٓهِ ٚيُٝغٓهِ َٓا عشاب أيِٝ )17عًٝٓا إال ايبالؽ املبني )

( اتبعٛا َٔ ال ٜغأيهِ 12( ٚدا٤ َٔ أقص٢ املز١ٜٓ صدٌ ٜغع٢ قاٍ ٜا قّٛ اتبعٛا املضعًني )19أ٥ٔ سنضمت بٌ أْتِ قّٛ َغضؾٕٛ )

( أأؽش َٔ رْٚ٘ آهل١ إٕ ٜضرٕ ايضمحٔ بطض ال تػٔ عين 11( َٚا يٞ ال أعبز ايشٟ ؾطضْٞ ٚإيٝ٘ تضدعٕٛ )11أدضا ِٖٚ َٗتزٕٚ )

( قٌٝ ارخٌ اؾ١ٓ قاٍ ٜا يٝت قَٛٞ 15إْٞ آَٓت بضبهِ ؾامسعٕٛ )( 14( إْٞ إسا يؿٞ ضالٍ َبني )13ؽؿاعتِٗ ؽ٦ٝا ٚال ٜٓكشٕٚ )

  (17( مبا غؿض يٞ صبٞ ٚدعًين َٔ املهضَني )16ٜعًُٕٛ )

أٟ ٚادعٌ أصشاب قض١ٜ أْطان١ٝ َجال هلؤال٤ ايكّٛ, إس أصضٚا ع٢ً تهشٜب )ٚاضضب هلِ َجال أصشب ايكض١ٜ إس دا٤ٖا املضعًٕٛ( :-1

 أصض قَٛو ع٢ً تهشٜبو عٓارا ٚاعتهباصا.ايضعٌ ايشٜٔ أصعًٛا إيِٝٗ نُا 

ٚاملؾٗٛص يز٣ املؿغضٜٔ َِٚٓٗ قتار٠ ٚغريٙ إٔ ايضعٌ ِٖ صعٌ عٝغ٢ عًٝ٘ ايغالّ َٔ اؿٛاصٜني بعجِٗ إىل أٌٖ أْطان١ٝ, ٚنإ 

 َِٓٗ َا قص٘ اهلل عًٝٓا يف نتاب٘.

أٟ سني أصعًٓا ْا بايجايح ؾكايٛا إْا إيٝهِ َضعًٕٛ( :)إس أصعًٓا إيِٝٗ اثٓني ؾهشبُٖٛا ؾعظط ثِ ؾصٌ َا تكزّ ٚطارٙ بٝاْا ؾكاٍ: -1

إيِٝٗ صعٛيني َٔ عٓزْا ؾأعضعٛا يف تهشٜبُٗا ؾكٜٛٓاُٖا ٚؽزرْا أطصُٖا بضعٍٛ ثايح ؾكايٛا ألٌٖ ايكض١ٜ: إْا إيٝهِ َضعًٕٛ 

 َٔ صبهِ ايشٟ خًكهِ, بإٔ ؽًصٛا ي٘ ايعبار٠, ٚتترب٤ٚا مما تعبزٕٚ َٔ اآلهل١ ٚاألصٓاّ.

ثِ سنض ؽب١ٗ نجريا َا متغو بٗا املهشبٕٛ يًضعٌ َٔ  إٔ ايضعٛيني األٚيني ناْا ْٛسٓا ٚ ْٜٛػ ٚايضعٍٛ ايجايح مشعٕٛ. ٚاملؾٗٛص

 األَِ املاض١ٝ.

 ًَشٛظ١: االأعًٛب ٖٓا خرب ابتزا٥ٞ َؤنز بس إٔ ألْ٘ يٝػ ؾٝ٘ عًِ ٚال اْهاص.

أٟ قاٍ أصشاب ايكض١ٜ يًجالث١  ٔ َٔ ؽ٤ٞ إٕ أْتِ إال تهشبٕٛ( :قايٛا َا أْتِ إال بؾض َجًٓا َٚا أْظٍ ايضمحٚنإ صر ايكض١ٜ:) -3

ايشٜٔ أصعًٛا إيِٝٗ: َا أْتِ إال بؾض َجًٓا َٔ غري َظ١ٜ رع١ٝ الختصاصهِ مبا تٓزعٕٛ, َٚا أْظٍ ايٓضمحٔ إيٝهِ صعاي١ ٚال 

 نتابا ٚال أَضنِ ؾٝٓا بؾ٤٢, َا أْتِ إال ناسبٕٛ يف قًٝهِ إْا َضعًٕٛ إيٝهِ.

نما٤ إىل أِْٗ ٜعرتؾٕٛ باألي١ٖٝٛ يهِٓٗ ٜٓهضٕٚ ايضعاي١ ٜٚتٛعًٕٛ باألصٓاّ. ٚس٦ٓٝش صر عًِٝٗ ايضعٌ َؤنزٜٔ إٚيف ٖشا 

 صعايتِٗ.

أٟ ؾأدابِٗ ايضعٌ قا٥ًني: اهلل ٜعًِ إْا صعً٘ إيٝهِ ٚيٛ نٓا نشب١ عًٝ٘ ال قاٍ ايضعٌ )قايٛا صبٓا ٜعًِ إْا إيٝهِ ملضعًٕٛ( : -4

 هٓ٘ عٝعظْا ٜٚٓصضْا عًٝهِ ٚعتعًُٕٛ ملٔ تهٕٛ عكب٢ ايزاص؟ْتكِ َٓا أؽز االْتكاّ, ٚي

 ًَشٛظ١: ٚاـطاب طار يف ايتأنٝز بس إٔ ٚ يس ٚسيو ألِْٗ أصبشٛا َٓهضٜٔ .

أٟ إمنا عًٝٓا إٔ ْبًػهِ َا أصعًٓا ب٘ إيٝهِ, ؾإٕ أطعتِ )َٚا عًٝٓا إال ايبالؽ املبني ( : ثِ سنض ايضعٌ َا أَضٚا ب٘ ؾكايٛا:-5

 يهِ ععار٠ ايزاصٜٔ, ٚإٕ مل ػٝبٛا ؾغتعًُٕٛ عاقب١ تهشٜبهِ سني ذنٝل بهِ ايٛباٍ ٚايٓهاٍ. صعتِ ٚناْت

َٓا َٔ تبًٝػهِ أٟ قايٛا إْا تؾا٤صر ايكّٛ )قايٛا إْا تطريْا بهِ ي٦ٔ مل تٓتٗٛا يٓضمجٓهِ ٚيُٝغٓهِ َٓا عشاب أيِٝ( :-6

ز ٚسزتٓا, ٚي٦ٔ مل تٓتٗٛا عٔ بٓح ٖشٙ ايزع٠ٛ بٝٓٓا ٚرعٛتهِ, ؾكز اؾتنت بعض ايكّٛ بهِ, ٚتؿضقت نًُتٓا ٚاْؿضط عك

 يٓضمجٓهِ باؿذاص٠ صمجا, ٚيُٓجًٔ بهِ ؽض ايتُجٌٝ أٚ يٓعشبٓهِ عشابا ؽزٜزا ٚأْتِ أسٝا٤.

 إْا إَا إٔ ْكتًهِ أٚ ًْكٝهِ يف غٝابات ايغذٕٛ ْٚٓهٌ بهِ تٓهٝال ععُٝا. -ٚاـالص١ 
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أٟ قايٛا هلِ عبب ؽؤَهِ َٔ أؾعايهِ ال َٔ قبًٓا نُا تظعُٕٛ, ؾأْتِ : )قايٛا طا٥ضنِ َعهِ (  س٦ٓٝش أدابِٗ ايضعٌ:-7

أؽضنتِ باهلل عٛاٙ, ٚأٚ يعتِ باملعاصٞ ٚادرتستِ ايغ٦ٝات, أَا حنٔ ؾال ؽؤّ َٔ قبًٓا, ؾإْا ال ْزعٛ إال إىل تٛسٝز اهلل, ٚإخالص 

 ايعبار٠ ي٘ ٚا،ْاب١ إيٝ٘, ٚيف سيو َٓت٢ٗ ايُٝٔ ٚايربن١.

أٟ أَٔ دٓضا٤ أْا سنضْانِ ٚأَضْانِ بعبار٠ اهلل كًصني ي٘ ايزٜٔ تكابًْٛٓا مبجٌ ٖشا ٌ أْتِ قّٛ َغضؾٕٛ( : )أإٕ سنضمت ب-8

أْتِ قّٛ َغضؾٕٛ يف ضاليهِ, َتُارٕٚ يف غٝهِ, تتؾا٤َٕٛ مبٔ دنب ايتربى بِٗ َٔ ٖزا٠ ايزٜٔ,  , بٌايٛعٝز؟ بٌ أْتِ قّٛ

ؿ٢ َا يف سيو َٔ ؽزٜز ايتٛبٝذ ٚععِٝ ايتٗزٜز ٚايتٓبٝ٘ إىل ع٤ٛ صٓٝعِٗ ؾكز دعًتِ أعباب ايغعار٠ أعبابا يًؾكا٤ ٚال رن

 ؾهإ اؾظا٤ َٔ دٓػ ايعٌُ. عضَاِْٗ َٔ اـريات.

 نشبٛا يٛ أِْٗ َٔ قَٛ٘ ع٢ً َغضع خاف َٔ أبعز َهإ ؾٝٗاأٟ )ٚدا٤ َٔ أقصا املز١ٜٓ صدٌ ٜغع٢ قاٍ ٜا قّٛ اتبعٛ املضعًني( : -9

 ٚعال. دٌ- باهلل عٝاسا ايعشاب بِٗ ٚقع املضعًني ٜتبعٛا مل إٕ ،ٜشا٤ٚا بايكتٌ ٖٚزرِٖٚ ايضعٌ

 ٚبني )ٚدا٤ صدٌ َٔ أقصا املز١ٜٓ ٜغع٢( عٛص٠ ايكصص. –ٖٚٓا ٜٛدز إختالف بني )ٚدا٤ َٔ أقصا املز١ٜٓ صدٌ ٜغع٢( عٛص٠ ٜػ 

يف يف قص١ َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ  سٝح قزّ ن١ًُ )صدٌ( يف عٛص٠ ايكصص عٔ )أقصا املز١ٜٓ( يف عٛص٠ ٜػ , ؾؿٞ عٛص٠ ايكصص

, بُٝٓا يف عٛص٠ ٜػ املكصز ٖٛ ايبالؽ )َٚا عًٝٓا  قص١ َٛع٢  املكصز ٖٛ إٔ صدٌ عٝغض إىل َٛع٢ بإعضاص, ٚيٝػ املغأي١ َغأي١ بالؽ

 ٚصًٛا: كٍٛؾٓ اهلل إىل ؾٝ٘ رعٛا َهإ نٌ بًػٛا أِْٗ أّ ٚاسز َهإ يف ناْت ٌٖ ٚرعٛتِٗ بالغِٗ عأيت إال ايبالؽ املبني ( ؾإسا

 .َهإ أقصا إىل ٚصٌ املضعًني بالؽ ايبالؽ إٔ َهإ, ٚايزيٌٝ )ٚدا٤ َٔ أقصا املز١ٜٓ صدٌ ٜغع٢( ٜكٍٛ نٌ إىل

ٜا قّٛ اتبعٛا صعٌ اهلل ايشٜٔ ال ٜطًبٕٛ َٓهِ أدضا ع٢ً تبًٝػِٗ ٚال ٜطًبٕٛ )اتبعٛا َٔ ال ٜغ٦ًهِ أدضا ِٖٚ َٗتزٕٚ( : أٟ -12

 .ِٖ عايهٕٛ طضٜل اهلزا١ٜ اييت تٛصٌ إىل ععار٠ ايزاصٜٔعًٛا يف األصض ٚال ؾغارا, ٚ

َٚا نمٓع٢ٓ َٔ إخالص ايعبار٠ يًشٟ خًك٢ٓ, ٚإيٝ٘ املضدع يًذظا٤ ّٜٛ املعار أٟ  )َٚايٞ ال أعبز ايشٟ ؾطضْٞ ٚإيٝ٘ تضدعٕٛ(-11

 .ؾٝذاطٜهِ ع٢ً أعُايهِ إٕ خريا ؾدري, ٚإٕ ؽضا ؾؾض

 .عبار٠ غريٙ, ٚتٗزٜز بتدٜٛؿِٗ بايضدٛع إىل ؽزٜز ايعكابٚيف ٖشا تكضٜع هلِ برتنِٗ عبار٠ اـايل ٚ

)٤أؽش َٔ رْٚ٘ ٤اهل١ إٕ تضرٕ ايضمحٔ بطض ال تػٔ عين ؽؿعتِٗ ؽ٦ٝا  :ثِ أعار ايتٛبٝذ َض٠ أخض٣ َبٝٓا ععِٝ محكِٗ ؾكاٍ-11

ـ ي٘ إال ٖٛ, ٚال متًو اآلهل١ رؾع٘ أأعبز َٔ رٕٚ اهلل آهل١ ال متًو َٔ األَض ؽ٦ٝا, ٖٚٛ يٛ أصار٢ْ بغ٤ٛ ؾال ناؽ: أٟ  ٚال ٜٓكشٕٚ(

 .ع٢ٓ ٚال َٓع٘

ٝٓٔ ال رنؿ٢ ع٢ً َٔ ي٘ أر٢ْ َغه١ َٔ )إْٞ إسا يؿٞ ضًٌ َبني( : -13 أٟ إْٞ إسا ؾعًت سيو ٚاؽشت َٔ رْٚ٘ آهل١ يؿ٢ ضالٍ ب

ٚغًط ٚاضض يز٣ خطأ ظاٖض,  -عكٌ, ؾإٕ إؽضاى َٔ ال رنًل ٚيٝػ َٔ ؽأْ٘ ايٓؿع ٚايطض, مبٔ رنًل ٖٚٛ ايكارص ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ 

 .أصباب األسالّ ٚسٟٚ اؿذا

أٟ إْٞ آَٓت بضبهِ ايشٟ أصعًهِ ؾاؽٗزٚا )إْٞ آَٓت بضبهِ ؾامسعٕٛ(  :ثِ ايتؿت إىل ايضعٌ ٚخاطبِٗ َٓٝبا إىل صب٘ ؾكاٍ -14

 .صٟٚ أْ٘ ملا قاٍ سيو ٚثبٛا عًٝ٘ ٚثب١ صدٌ ٚاسز ؾكتًٛٙ ٚمل دنز َٔ ٜزاؾع عٓ٘ .يٞ بشيو عٓزٙ

 .ٛا ٜضمجْٛ٘ باؿذاص٠ ٖٚٛ ٜكٍٛ: ايًِٗ اٖز قَٛٞ ؾإِْٗ ال ٜعًُٕٛ, ؾًِ ٜظايٛا ب٘ نشيو ست٢ ؾاصم اؿٝا٠قاٍ قتار٠: دعً

)قٌٝ أرخٌ اؾ١ٓ, قاٍ ٜايٝت  :ؾكاٍ ٚتهضنما ي٘ بعز اعتؾٗارٙ, ثِ سنض َآٍ أَضٙ َٚا قاي٘ سني ٚدز ايٓعِٝ ٚايهضا١َ,-15

أٟ قاٍ اهلل ي٘: ارخٌ اؾ١ٓ نؿا٤ َا قزَت َٔ عٌُ ٚأعًؿت َٔ إسغإ, : قَٛٞ ٜعًُٕٛ مبا غؿض يٞ صبٞ ٚدعًين َٔ املهضَني( 

ؾًُا رخًٗا ٚعأٜ َا أنضَ٘ اهلل ب٘ ،نماْ٘ ٚصربٙ قاٍ: يٝت قَٛٞ ٜعًُٕٛ مبا أْا ؾٝ٘ َٔ ْعِٝ, ٚخري عُِٝ, ،نماْٞ بضبٞ 

انتغاب املجٛب١ َجً٘ بايتٛب١ عٔ  ٚتصزٜك٢ بضعً٘ ٚصرب٣ ع٢ً أس٣ قَٛٞ, ٚإمنا مت٢ٓ عًِ قَٛ٘ عاي٘, يٝشًُِٗ سيو ع٢ً

 .ايهؿض ٚايزخٍٛ يف سعري٠ ا،نمإ ٚايطاع١ اتباعا يغٓٔ أٚيٝا٤ اهلل ايشٜٔ ٜهعُٕٛ ايػٝغ ٜٚرتمحٕٛ ع٢ً األعزا٤

 

َغتؾٗزا سيو دظا٤ املؾضنني اجملضَني األؽكٝا٤ , ٚضض عكزت عٛص٠ ٜػ يف اٚاخضٖا َكاب١ً َٚؿاصق١ بني دظا٤ األبضاص املتكني ٚ-5ؼ

 ٜاآلٜات ؟

( هلِ ؾٝٗا ؾان١ٗ ٚهلِ َا ٜزعٕٛ 56( ِٖ ٚأطٚادِٗ يف ظالٍ ع٢ً األصا٥و َته٦ٕٛ )55إٕ أصشاب اؾ١ٓ ايّٝٛ يف ؽػٌ ؾانٕٗٛ )

( أمل أعٗز إيٝهِ ٜا بين آرّ إٔ ال تعبزٚا ايؾٝطإ إْ٘ يهِ عزٚ 59( ٚاَتاطٚا ايّٝٛ أٜٗا اجملضَٕٛ )58( عالّ قٛال َٔ صب صسِٝ )57)

( ٖشٙ دِٗٓ اييت نٓتِ 61( ٚيكز أضٌ َٓهِ دبال نجريا أؾًِ تهْٛٛا تعكًٕٛ )61ٚإٔ اعبزْٚٞ ٖشا صضاط َغتكِٝ ) (62َبني )

( ايّٝٛ خنتِ ع٢ً أؾٛاِٖٗ ٚتهًُٓا أٜزِٜٗ ٚتؾٗز أصدًِٗ مبا ناْٛا 64( اصًٖٛا ايّٝٛ مبا نٓتِ تهؿضٕٚ )63تٛعزٕٚ )

( ٚيٛ ْؾا٤ ملغدٓاِٖ ع٢ً َهاْتِٗ ؾُا 66ايصضاط ؾأ٢ْ ٜبصضٕٚ ) ( ٚيٛ ْؾا٤ يطُغٓا ع٢ً أعِٝٓٗ ؾاعتبكٛا65ٜهغبٕٛ )

 (68( َٚٔ ْعُضٙ ْٓهغ٘ يف اـًل أؾال ٜعكًٕٛ )67اعتطاعٛا َطٝا ٚال ٜضدعٕٛ )
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 دظا٤ األبضاص املتكني:

عٛاٙ, إس  إٕ أصشاب اؾ١ٓ ايّٝٛ يف ؽػٌ ؾانٕٗٛ( أٟ إٕ َٔ ٜزخٌ اؾ١ٓ ٜتُتع بٓعُٝٗا ٚيشاتٗا, ٜٚهٕٛ بشيو يف ؽػٌ عُا)-1

ٜض٣ َا ال عني صأت, ٚال أسٕ مسعت ٚال خطض ع٢ً قًب بؾض, ؾإْٞ ي٘ إٔ ٜؿهض ؾُٝا عٛاٙ؟ ٖٚٛ بشيو ؾضح َغتبؾض ضشٛى ايغٔ 

 .ٖار٤ٟ ايٓؿػ, ال ٜض٣ ؽ٦ٝا ٜػُ٘ أٚ ٜٓٓػص عًٝ٘ سبٛصٙ ٚعضٚصٙ

 :ثِ سنض َا ٜهٌُ ب٘ تؿهِٗٗ ٜٚظٜز يف عضٚصِٖ ؾكاٍ

ا٥و َته٦ٕٛ( أٟ ِٖ ٚأطٚادِٗ يف ظٌ ال ٜطشٕٛ يؾُػ, ألْ٘ ال مشػ ؾٝٗا )ٚأيش ؽ٤ٞ يز٣ ِٖ ٚأطٚادِٗ يف ظالٍ ع٢ً األص)-1

ايعضبٞ إٔ ٜض٣ َهاْا ؾٝ٘ ظٌ ظًٌٝ, ٚأْٗاص داص١ٜ, ٚأؽذاص َٛصق١( ِٖٚ ؾٝٗا َته٦ٕٛ ع٢ً ايغضص عًٝٗا اؿذاٍ )ايٓاَٛعٝات( 

 .ٖٚشا َٓت٢ٗ َا تغُٛ إيٝ٘ ايٓؿٛؼ َٔ يش٠ يز٣ َٔ ْظٍ عًِٝٗ ايتٓظٌٜ

 :سنض َا ٜتُتعٕٛ ب٘ َٔ َآنٌ َٚؾاصب, ٚيشات دغُا١ْٝ ٚصٚس١ٝ ؾكاٍ -ٚبعز إٔ سنض َا هلِ ؾٝٗا َٔ فايػ األْػ 

( أٟ هلِ ؾٝٗا َٔ ايؿٛان٘ َايش ٚطاب, مما تكٓض ب٘ أعِٝٓٗ, ٚتغٓض ب٘ ْؿٛعِٗ, نُا ٖٛ ؽإٔ هلِ ؾٝٗا ؾان١ٗ ٚهلِ َا ٜزعٕٛ)-3

يو نٌ َا ٜتُٕٓٛ ٚتؾتام إيٝ٘ ْؿٛعِٗ, قاٍ أبٛ عبٝز٠: ايعضب تكٍٛ: آرع عًٞ َا ؽ٦ت أٟ املرتؾني املٓعُني يف ايزْٝا, ٚهلِ ؾٛم س

 .متٔ عًٞ ٚتكٍٛ ؾالٕ يف خري َا آرع٢ أٟ يف خري َا مت٢ٓ

 :ثِ ؾغض ايشٟ ٜٓزعٕٛ بكٛي٘

ٜهٕٛ بٛعاط١ املال٥ه١ تععُٝا هلِ, ٖٚشا ايغالّ  ( أٟ سيو ايشٟ ٜتُْٓٛ٘ ٖٛ ايتغًِٝ َٔ اهلل عًِٝٗعالّ قٛال َٔ صب صسِٝ)-4

ٚايغالّ أَإ َٔ نٌ َهضٚٙ, ٌْٚٝ يهٌ قبٛب,  )ٚاملال٥ه١ ٜزخًٕٛ عًِٝٗ َٔ نٌ باب . عالّ عًٝهِ(. نُا قاٍ عبشاْ٘:

 .ٚسيو َٓت٢ٗ رصدات ايٓعِٝ ايضٚسٞ ٚاؾغُاْٞ ايشٟ تصبٛ إيٝ٘ ايٓؿٛؼ يف رْٝاٖا ٚآخضتٗا, ؾهإٔ ٖشا إمجاٍ

 ٤:دظا٤ املؾضنني اجملضَني األؽكٝا

 . أٟ تؿضقٛا ٚارخًٛا َغانٓهِ َٔ ايٓاص, ؾًِ ٜبل يهِ ادتُاع باملؤَٓني أبزا( : ٚاَتاطٚا ايّٝٛ أٜٗا اجملضَٕٛ )-

أٟ أمل أٚصهِ مبا ْصبت َٔ األري١, َٚٓشت َٔ ايعكٍٛ, ٚبعجت َٔ ايضعٌ,  : (أمل أعٗز إيٝهِ ٜا بين آرّ إٔ ال تعبزٚا ايؾٝطإ )-

إٔ ترتنٛا طاع١ ايؾٝطإ ؾُٝا ٜٛعٛؼ ب٘ إيٝهِ َٔ َعصٝت٢ ٚكايؿ١  -ل املٛصٌ إىل ايٓذا٠ ٚأْظيت َٔ ايهتب بٝاْا يًطضٜ

 .أَضٟ

أٟ إْ٘ ظاٖض ايعزا٠ٚ يهِ َٔ دضا٤ عزاٚت٘ ألبٝهِ آرّ َٔ قبٌ, ٚألْ٘ ( : إْ٘ يهِ عزٚ َبني ) :ثِ عًٌ ايٓٗٞ عٔ عبارت٘ بكٛي٘ -

 .ٜٛبكهِ يف َٗا٣ٚ ايضر٣, ٜٚٛقعهِ يف َظايل اهلالى

 .ٚسزٟ, ٚأطٝع٢ْٛ ؾُٝا أَضتهِ ب٘, ٚاْتٗٛا عُا ْٗٝتهِ عٓ٘أٟ :  (ٚإٔ اعبزْٚٞ )-

( أٟ ٖشا ايشٟ ْٗٝتهِ عٓ٘ َٔ ٖشا صضاط َغتكِٝ) :ثِ بني إٔ َا أَض ب٘ ٢ْٗٚ عٓ٘ طضٜل َعٓبز ٚاضض ال يبػ ؾٝ٘ ٚال خؿا٤ ؾكاٍ-

هٓهِ عًهتِ غريٙ ؾٛقعتِ يف َظايل ايطالٍ ٚتضٓرٜتِ عبار٠ ايؾٝطإ, ٚأَضتهِ ب٘ َٔ عبار٠ ايٓضمحٔ, ٖٛ ايصضاط املغتكِٝ, ي

 .يف َٗا٣ٚ ايضر٣

ٚبعز إٔ ْبِٗٗ إىل أِْٗ ْكصٛا ايعٗز ٚغِٗ ع٢ً عزّ اتعاظِٗ بػريِٖ ممٔ أٚقعِٗ ايؾٝطإ يف املٗايو, ٚناْت عاقبتِٗ َا ٜضٕٚ 

 :َٔ ع٤ٛ املٓكًب يف ايزْٝا ٚاآلخض٠ ؾكاٍ

ز صز ايؾٝطإ َٓهِ خًكا نجريا عٔ طاعت٢ ٚإؾضار٣ باألي١ٖٝٛ ؾاؽشٚا َٔ رْٚٞ آهل١ أٟ ٚيك : (ٚيكز أضٌ َٓهِ دبال نجريا)-

 .ٜعبزْٚٗا

أٟ ؾًِ ٜهٔ يهِ عكٌ ؾرتتزعٛا عٔ َجٌ َا ناْٛا عًٝ٘  (:أؾًِ تهْٛٛا تعكًٕٛ) :ثِ طار يف تٛبٝدِٗ ٚا،ْهاص عًِٝٗ ؾكاٍ-

 .ن٢ ال ذنٝل بهِ َٔ ايعشاب َجٌ َا سام بِٗ

 :ٓبدٛا مبا عًـ خٛطبٛا مبا ٜظٜزِٖ سغض٠ ٚأملا ؾكٌٝ هلِٚبعز إٔ أْٓبٛا ٚٚ

أٟ ٖشٙ ٖٞ دِٗٓ اييت نٓتِ تٛعزٕٚ بٗا ع٢ً أيغ١ٓ ايضعٌ ٚاملبًّػني عِٓٗ إسا أْتِ اتبعتِ :  (ٖشٙ دِٗٓ اييت نٓتِ تٛعزٕٚ)-1

 .ٕٚعاٚؼ ايؾٝطإ, ٚعصٝتِ ايٓضمحٔ, ٚعبزمت َٔ رْٚ٘ األصٓاّ ٚاألٚثإ, ٚادرتستِ ايؿغٛم ٚايعصٝا

أٟ اسرتقٛا بٗا ايّٝٛ, ٚقاعٛا سضٖا ايؾزٜز بغبب :  (اصًٖٛا ايّٝٛ مبا نٓتِ تهؿضٕٚ ) :ثِ أَضِٖ أَض إٖا١ْ ٚؼكري هلِ بكٛي٘-1

 .دشٛرنِ بٗا يف ايزْٝا, ٚتهشٜبهِ إٜاٖا, بعز إٔ ْبٗتِ ؾًِ تٓتبٗٛا, ٚأٚقعتِ ؾًِ تغتٝكعٛا

ايّٝٛ خنتِ ع٢ً أؾٛاِٖٗ  ) :أْؿغِٗ ٚتؾٗز عًِٝٗ أٜزِٜٗ ٚأصدًِٗ ؾكاٍ ثِ بني أِْٗ يف ٖشا ايّٝٛ ال ٜغتطٝعٕٛ رؾاعا عٔ -3

أٟ ؾؿٞ ٖشا ايّٝٛ ٜٓهض ايهاؾضٕٚ َا ادرتسٛا يف ايزْٝا َٔ ايؾضٚص  (ٚتهًُٓا أٜزِٜٗ ٚتؾٗز أصدًِٗ مبا ناْٛا ٜهغبٕٛ 

سِٗ مبا ادرتَت َٔ ايؿغٛم ٚايعصٝإ ؾٝدتِ ع٢ً أؾٛاِٖٗ ؾال تٓطل ببٓت ؽؿ١, ٜٚغتٓطل دٛاص ,ٚاآلثاّ, ٚذنًؿٕٛ أِْٗ َا ؾعًٛا

 .ايشٟ مل ٜتٛبٛا عٓ٘
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أٟ ٚيٛ ْؾا٤ يعاقبٓاِٖ ع٢ً نؿضِٖ, ؾطُغٓا ع٢ً أعِٝٓٗ, :  (ٚيٛ ْؾا٤ يطُغٓا ع٢ً أعِٝٓٗ ؾاعتبكٛا ايصضاط ؾأ٢ْ ٜبصضٕٚ)-4

 .ؾصريْاِٖ عُٝا ال ٜبصضٕٚ طضٜكا, ٚال ٜٗتزٕٚ إىل ؽ٤ٞ

 ., ؾًٛ أصارٚا االعتبام ٚعًٛى ايطضٜل ايشٟ اعتارٚا عًٛن٘ مل ٜغتطٝعٛا سيوٚإمجاٍ املضار: يٛ ؽ٦ٓا ألسٖبٓا أسزاقِٗ

ٚيٛ ْؾا٤ ملغدٓاِٖ ع٢ً َهاْتِٗ ؾُا اعتطاعٛا  ) :ثِ طار يف تٗزٜزِٖ ٚتٛبٝدِٗ ٚبٝإ أْ٘ قارص ع٢ً َٓعِٗ َٔ اؿضن١ ؾكاٍ-5

ٛٓيٓاِٖ عٔ تًو اؿاٍ إىل َا ٖٛ أقبض :  (َطٝا ٚال ٜضدعٕٛ َٓٗا, ؾذعًٓاِٖ قضر٠ ٚخٓاطٜض ِٖٚ يف َغانِٓٗ اييت أٟ ٚيٛ أصرْا ؿ

ٚٓ ٚال صٚاح  .دنرتسٕٛ ؾٝٗا ايغ٦ٝات, ؾال ٜكزصٕٚ ع٢ً سٖاب ٚال ف٤٢ ٚال غز

ُٓضٚا ألسغٓٛا ايعٌُ ؾكاٍ-6  :ثِ ؽضع ٜكطع َعشص٠ هلِ صمبا استذٛا بٗا ٖٚٞ قٛهلِ: إِْٗ يٛ ع

 .صر إىل ايطعـ بعز ايك٠ٛ, ٚايعذظ بعز ايٓؾاط َٚٔ ْعُضٙ ْٓهغ٘ يف اـًل( أٟ إْ٘ نًُا طاٍ عُض املض٤)

ُٓضٚا أنجض مما عُضٚا َا اطرارٚا إال ضعؿا, ؾال  (أؾال ٜعكًٕٛ )- أِْٗ نًُا تكزَت بِٗ ايغٔ ضعؿٛا ٚعذظٚا عٔ ايعٌُ, ؾًٛ ع

 ٣ٓٚ يف عٛاقب األَٛص ٜغتطٝعٕٛ إٔ ٜصًشٛا َا أؾغزٚا يف ؽبابِٗ, ٚقز عُضْاِٖ َكزاص َا ٜتُهٕٓٛ َٔ ايبشح ٚايتؿهري, ٚايرت

 .َٚصاٜضٖا, ؾًِ ٜؿعًٛا, ٚدا٤تِٗ ايٓشص ؾًِ ٜٗتزٚا, ؾُُٗا طايت أعُاصِٖ ؾًٔ ٜؿٝزِٖ سيو, ٚئ ٜصًض َٔ ساهلِ قًٝال ٚال نجريا

 

ايشٟ ٖٛ قط١ٝ ايغٛص٠ األعاع١ٝ , ٚضض سيو ايغاطع ع٢ً ايبعح ٚايٓؾٛص ختُت عٛص٠ ٜػ بٝإ ايزيٌٝ ايكاطع ٚايربٖإ -6ؼ

 ٜات؟َغتؾٗضا باآل

( ايشٟ 79( قٌ ذنٝٝٗا ايشٟ أْؾأٖا أٍٚ َض٠ ٖٚٛ بهٌ خًل عًِٝ )78ٚضضب يٓا َجال ْٚغٞ خًك٘ قاٍ َٔ ذنٝٞ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ )

( أٚيٝػ ايشٟ خًل ايغُاٚات ٚاألصض بكارص ع٢ً إٔ رنًل َجًِٗ ب٢ً 82دعٌ يهِ َٔ ايؾذض األخطض ْاصا ؾإسا أْتِ َٓ٘ تٛقزٕٚ )

( ؾغبشإ ايشٟ بٝزٙ ًَهٛت نٌ ؽ٤ٞ ٚإيٝ٘ تضدعٕٛ 81إمنا أَضٙ إسا أصار ؽ٦ٝا إٔ ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ )( 81ٖٚٛ اـالم ايعًِٝ )

(83) 

ٚسيو  ٜٓؿ٢ ب٘ قزصتٓا ع٢ً إسٝا٤ اـًل,أٟ ٚسنض أَضا عذٝبا ( : ٚضضب يٓا َجال ْٚغٞ خًك٘ قاٍ َٔ ذنٝٞ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ )-1

ص٠ ايعع١ُٝ اييت خًكت ايغُٛات ٚاألصض يألدغار ٚايععاّ ايضَِٝ, ْٚغٛا أْؿغِٗ بعض املؾضنني اعتبعزٚا إعار٠ اهلل سٟ ايكزألٕ 

 .ٚأْ٘ تعاىل خًكِٗ َٔ ايعزّ, ؾهٝـ ِٖ بعز ٖشا ٜغتعبزٕٚ أٚ دنشزٕٚ؟

 :ٚقز أَض اهلل صعٛي٘ إٔ دنٝبِٗ عٔ اعتبعارِٖ ٜٚبّهتِٗ بتشنريِٖ مبا ْغٛٙ َٔ سكٝك١ أَضِٖ ٚخًكِٗ َٔ ايعزّ ؾكاٍ-1

( أٟ قٌ أٜٗا ايضعٍٛ هلشا املؾضى ايكا٥ٌ يو: َٔ ذن٢ٝ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ؟ ايشٟ أْؾأٖا أٍٚ َض٠ ٖٚٛ بهٌ خًل عًِٝ قٌ ذنٝٝٗا) 

 ذنٝٝٗا ايشٟ ابتزع خًكٗا أٍٚ َض٠ ٚمل تهٔ ؽ٦ٝا ٖٚٛ ايعًِٝ بايععاّ, ٚأٜٔ تؿضقت يف عا٥ض أقطاص األصض؟ ٚأٜٔ سٖبت؟

 .ايُٓط ايغابل ٚاألٚضاع اييت نإ عًٝٗا َع قٛاٙ ايغايؿ١ ال رنؿ٢ عًٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ أَض خًك٘, ؾٗٛ ٜعٝزٙ ع٢ً

: ( ايشٟ دعٌ يهِ َٔ ايؾذض األخطض ْاصا ؾإسا أْتِ َٓ٘ تٛقزٕٚ) :ثِ سنض ريٝال ثاْٝا ٜضؾع اعتبعارِٖ ٜٚبطٌ إْهاصِٖ ؾكاٍ-3

ز ب٘ ايٓاص, َٚٔ ؾعٌ سيو ؾٗٛ قارص أٟ ٖٚٛ ايشٟ بزأ خًل ايؾذض َٔ َا٤ ست٢ صاص أخطض ْاضضا ثِ أعارٙ إىل إٔ صاص سطبا ٜابغا تٛق

ع٢ً َا ٜضٜز ال نمٓع٘ ؽ٤ٞ, إس َٔ أسزخ ايٓاص يف ايؾذض األخطض ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ املا١ٝ٥ املطار٠ يالسرتام, ؾٗٛ أقزص ع٢ً إعار٠ 

 .ايػطاض١ إىل َا نإ غٓطا ؾٝبػ ٚب٢ً

ايغُاٚات ٚاألصض بكارص ع٢ً إٔ رنًل َجًِٗ  أٚيٝػ ايشٟ خًل) :ثِ طن٢ سيو بزيٌٝ ثايح ع٢ً قزصت٘ أعذب َٔ عابكٝ٘ ؾكاٍ-4

ٕٓ ب٢ً ٖٚٛ اـالم ايعًِٝ ( ٜكٍٛ تعاىل َٓٗا ٖشا ايهاؾض ايشٟ قاٍ: َٔ ذن٢ٝ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ؟ إىل خطأ قٛي٘, ٚععِٝ دًٗ٘, بأ

ِ, ؾهٝـ يٝػ بأععِ َٔ خًل ايغُٛات ٚاألصض, ٚإسا مل ٜتعشص عًٝ٘ خًل َا ٖٛ أععِ َٓه -خًل َجًهِ َٔ ايععاّ ايضَِٝ 

َٓت ٚبًٝت؟  .ٜتعشص عًٝ٘ إسٝا٤ ايععاّ بعز َا قز ص

إمنا أَضٙ إسا أصار ؽ٦ٝا إٔ ٜكٍٛ ي٘ نٔ ) :ثِ سنض َا ٖٛ نايٓتٝذ١ ملا عًـ َٔ تكضٜض ٚاعع قزصت٘, ٚإثبات ععِٝ عًطاْ٘ ؾكاٍ-5

ٕٛٓ : ؾٝهٕٛ(  ٕٛٓ ؾٝته  .ٚذنزخ ؾٛصا بال تأخريأٟ إمنا ؽأْ٘ تعاىل يف إدنار األؽٝا٤ إٔ ٜكٍٛ ملا ٜضٜز إدنارٙ: ته

ؾغبشإ ايشٟ ) :ٚبعز إٔ أثبت يٓؿغ٘ ايكزص٠ ايتا١َ ٚايغًط١ ايعا١َ, ْٓظٙ ْؿغ٘ عُا ٚصؿٛٙ ب٘, ٚعٓذب ايغاَعني مما قايٛٙ ؾكاٍ-6

 .عٔ نٌ ع٤ٛ -بٝزٙ ًَهٛت نٌ ؽ٤ٞ( أٟ تٓظٙ صبٓا اؿٞ ايكّٝٛ ايشٟ بٝزٙ َكايٝز ايغُٛات ٚاألصض 

 .ضدع ايعبار ّٜٛ املعار, ؾٝذاط٣ نٌ عاٌَ مبا عٌُ, ٖٚٛ ايعارٍ املٓعِ املتؿطٌٚإيٝ٘ تضدعٕٛ( أٟ ٚإيٝ٘ ٜ)-

ٚاهلل ٜكٍٛ اؿل ٖٚٛ ٜٗز٣ ايغبٌٝ, ْغأيو ٜا سا اؾالٍ ٚا،نضاّ إٔ تٓري قًٛبٓا بايتبصض يف ؾِٗ نتابو, نُا أْظت ب٘ قًٛب 

 .عبارى األبضاص, ٚأصؿٝا٥و األطٗاص
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 .( .)ٚضضب يٓا َجال ْٚغٞ خًك٘.....-7ؼ

 َاٖٛ املجٌ املطضٚب ؟ ٚنٝـ صر اهلل عًِٝٗ يف اآلٜات ٚضض باختصاص؟-أ

 ْاقؿ ٖش٠ ايكاعز٠ يف ض٤ٛ اآل١ٜ؟ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ال كصٛص -ب

املجٌ املطضٚب: ايععاّ ايباي١ٝ , قاٍ تعاىل) َٔ ذنٞ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ( أٟ َٔ عزّ. ثِ قاٍ عظ ٚدٌ )قٌ ذنٝٗا ايشٟ أْؾأٖا أٍٚ -أ

ََٔ خًكٗا أٍٚ َض٠, ؾُٔ خًكٗا أٍٚ َض٠ ال ٜعذظ  -ٜا قُز  -قٌ ٖٛ بهٌ خًل عًِٝ( أٟ َض٠ ٚ فّٝبا إٜاٙ: ذنٝٞ ٖشٙ ايععاّ ايباي١ٝ 

 .عٔ إعار٠ اؿٝا٠ إيٝٗا, ٖٚٛ عبشاْ٘ بهٌ خًل عًِٝ, ال رنؿ٢ عًٝ٘ َٓ٘ ؽ٤ٞ

ٚيف ٜزٙ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِاهلل دا٤ إىل ايٓيب ٖٚٞ إٔ أبٞ بٔ خًـ يعٓ٘  :)ناْت ٚصرت ٖشٙ اآلٜات يغبب َٔ أعباب ايٓظٍٚ-ب

ععِ صَِٝ ٖٚٛ ٜؿت٘ ٜٚشصٜ٘ يف اهلٛا٤ ٜٚكٍٛ ٜا قُز أتظعِ إٔ اهلل ٜبعح ٖشا؟ قاٍ: ْعِ نمٝتو اهلل ثِ ٜبعجو ثِ ذنؾضى إىل 

عُّٛ عُّٛ قٝاعٞ إٔ نٌ َٔ ؽٝذ ا،عالّ إٔ اي سٝح صدض املغأي١ تؿٝز ايعُّٛ ألٕ ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ال غصٛص ايغبب,  ٚ, (ايٓاص

ٚع٢ً  :ؽاب٘ ساٍ ٖشا ايضدٌ رخٌ َع٘ يف سهُ٘, ٖشا َٓهض يًبعح, ؾهٌ َٓهض يًبعح ٜزخٌ يف اآل١ٜ, ٚيشيو ٜكٍٛ ابٔ نجري

 نٌ تكزٜض عٛا٤ ْظيت يف أبٞ بٔ خًـ أٚ يف ايعاص بٔ ٚا٥ٌ أٚ ؾُٝٗا ؾٗٞ عا١َ يف نٌ َٔ أْهض ايبعح. 

 

ؾُا اؿه١ُ َٔ تغ١ُٝ ْطل ايٝز نالَسا  (. ٚتؾٗز أصدًِٗ مبا ناْٛا ٜهغبٕٛ تهًُٓا أٜزِٜٗ)ايّٝٛ خنتِ ع٢ً أؾٛاِٖٗ ٚ-8ؼ

 ْٚطل ايضدٌ ؽٗار٠؟

 ٕ ايٝز ناْت َباؽض٠ ٚايضدٌ ساضض٠, ٚقٍٛ اؿاضض ع٢ً غريٙ ؽٗار٠ مبا صأٟ ٚقٍٛ ايؿاعٌ ع٢ً ْؿغ٘ إقضاص مبا ؾعٌ.أل ٚسيو

 

 أسنض َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ:-9ؼ

 ٚدب ايعشاب َٔ اهلل .يكز يكز سل: -1

دٌ -باهلل           املكُض ايشٟ صؾع صأع٘ ال ٜغتطٝع إْظاٍ صأع٘ نأِْٗ تهربٚا عٔ اؿل ٚمل ٜضٜزٚٙ ؾٗشا َجًِٗ عٝاس َكُشٕٛ: -1

 . ٚعال

 األعُاٍ ايصاؿ٤ٚ.١اثضِٖ : -3

 , مخزت أٟ اْطؿأت ايٓاص ؾصاصت صَارا.ًٖه٢خاَزٕٚ: -4

 ْٓظع.ْغًذ: -5

 .ايشٟ عظم ايٓد١ً املتعضز املٓزصؼ يف صقت٘ ٚاحنٓا٥٘ ٚصؿضت٘ ٚقزَ٘ ايعضدٕٛ ايكزِٜ:-6

 ايغؿ١ٓٝ امل٠٤ًُٛ.ايؿًو املؾشٕٛ: -7

 ِٖٚ َؾػٛيٕٛ مبؾاغًِٗ ايز١ْٜٛٝ.ِٖٚ رنصُٕٛ: -8

 تبػتِٗ.تأخشِٖ: -9

 ٜغضعٕٛ.ٜٓغًٕٛ: -12

 ؾكٜٛٓاُٖا بإصعاٍ ايضعٍٛ ايجايح َعِٗ .ؾعظطْا: -11

 .األٚىل يف ايصٛصٖٚٞ ايٓؿد١  صٝش١ ٚاسز٠:-11

 َٓؾػًٕٛ عٔ ايتؿهري يف غريِٖ.يف ؽػٌ: -13

 .اْعظيٛا ٚنْٛٛا يف داْب ٚأٌٖ ا،نمإ يف داْب اَتاطٚ ايّٝٛ أٜٗا اجملضَٕٛ:-14

 خًكا نجريا.دبال نجريا:-15

 .ٚأقعزْاِٖ ع٢ً أصدًِٗملغدٓاِٖ:تػٝري خًكِٗ -16

 ْضدع٘ ملضس١ً ايطعـ. ز ي٘ يف سٝات٘ايتعُري بإطاي١ عُضٙ من: َٚٔ ْعُضٙ ْٓهغ٘ يف اـًل -17

 عدضْاٖا.سيًٓاٖا: -18

 َا رنؿٕٛ َٚا ٜعٗضٕٚ.َا ٜغضٕٚ َٚا ٜعًٕٓٛ: -19

 .صَِٝ أٟ باي١ٝ َٔ ايشٟ ٜعٝزٖا َض٠ أخض٣ذنٝٞ ايععاّ ٖٚٞ صَِٝ: -12
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 سورة الصافات

 ملاسا مسٝت ايصاؾات بٗشا األعِ؟ ٌٖٚ هلا أمسا٤ أخض٣؟-1ؼ

, ٚعبب ايتغ١ُٝ أْٗا بزأت  ٥ه١ ٜكؿٕٛ صؿٛؾا يهٌ ٚاسز َِٓٗ َضتب١ َع١ٓٝ يف ايؾضف ٚايؿط١ًٝايصاؾات: ِٖ مجاع١ املال

ٚألْٗا تكـ يف .  ٚاملضار بٗا ٖٓا املال٥ه١, ألٕ هلِ تأثريا يف قًٛب ب٢ٓ آرّ بظدضِٖ عٔ املعاصٞ ٚإهلاَِٗ ؾعٌ اـريبايصاؾات 

 عبارتٗا َرتاص١.

 َٚٔ امسا٥ٗا األخض٣:-

 ايشبٝض.–.      ايظ١ٜٓ – ايصاؾات.     -

 

 عٛص٠ ايصاؾات َه١ٝ با،مجاع, ؾُا َع٢ٓ سيو؟ َٚا ٖٛ قٛصٖا اييت تزٚص  سٛي٘؟-1ؼ

 ٚتعين بشنض أصنإ ايعكٝز٠ يف ايعُّٛ. ٖٚشا بإمجاع أٌٖ ايعًِ. ٚامله١ٝ با،مجاع ٖٞ اييت ْظيت قبٌ اهلذض٠-

 قٛصٖا اييت تزٚص سٛي٘:

 . -دٌ ٚعال-ب١ املال٥ه١ أٚ اؾٔ أٚ غريِٖ إىل اهلل َٔ ْغإبطاٍ َظاعِ املؾضنني  -1

 .ٖٚٞ تتشزخ نُا ٖٞ طضٜك١ ايكضإٓ املهٞ سٍٛ إثبات االعتكار ٚتضعٝذ دٛاْب ايعكٝز٠ -1

 

 أؾتتشت ايغٛص٠ بايكغِ ع٢ً أَض ععِٝ,ٚضض املكغِ ب٘ َٚا ٖٛ ايضادض يف َعٓاٙ , ٚاملكغِ عًٝ٘؟-3ؼ

 .املكغِ ب٘ ايصاؾات .1

 ٘ ٚسزاْٝ٘ اهلل عظ ٚدٌ..املكغِ ع1ًٝ

 :ٚايكٍٛ األصدض يف َعٓاٙ َٚع٢ٓ املكغِ ب٘ )ايصاؾات(-

أَضْا إٔ ْتؾب٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ِٖ املال٥ه١ اييت تصـ يف عبارتٗا َرتاص١, ؾاملال٥ه١ ٜرتاصٕٛ ٚيشيو نُا يف اؿزٜح ايٓيب -

 . (إْا يٓشٔ ايصاؾٕٛ) قايٛا:  بِٗ ٚإٔ ْغٟٛ صؿٛؾٓا نُا تغٟٛ املال٥ه١ صؿٛؾٗا يف آخض ايغٛص٠ أِْٗ

 .٥ه١ اييت تصـ يف عبارتٗا َرتاص١ؾايصاؾات: ٖٓا مبع٢ٓ املال-

 . "ٚايطري صاؾات"ٖٓاى قٍٛ آخض سهاٙ ايجعًيب :ٖٚٛ ايطري, ٚايصاؾات ايطري ٚاعتزٍ بكٛي٘:  -

 سيو, أْٗا املال٥ه١.  قاٍ: إمجاع أٌٖ ايتأٌٜٚ ع٢ً -صمح٘ اهلل-ٖٛ قٍٛ اؾُٗٛص: بٌ إٕ ابٔ دضٜض  األصدضٚيهٔ -

 

سنضت اآلٜات َؾاٖز َٔ ؽاصِ املؾضنني ٚتالّٚ االتباع ٚاملتبٛعني , أسنض ٖش٠ املؾاٖز َغرتؽزا بعز بزا١ٜ ايغٛص٠ َباؽض٠ -4ؼ

 باآلٜات؟

نإ يٓا  ( َٚا19( قايٛا بٌ مل تهْٛٛا َؤَٓني )18( قايٛا إْهِ نٓتِ تأتْٛٓا عٔ ايُٝني )17ٚأقبٌ بعطِٗ ع٢ً بعض ٜتغا٤يٕٛ )

( ؾإِْٗ 31( ؾأغٜٛٓانِ إْا نٓا غاٜٚٔ )31( ؾشل عًٝٓا قٍٛ صبٓا إْا يشا٥كٕٛ )32عًٝهِ َٔ عًطإ بٌ نٓتِ قَٛا طاغني )

ٜٚكٛيٕٛ  (35( إِْٗ ناْٛا إسا قٌٝ هلِ ال إي٘ إال اهلل ٜغتهربٕٚ )34( إْا نشيو ْؿعٌ باجملضَني )٦َٜٛ33ش يف ايعشاب َؾرتنٕٛ )

 (36يؾاعض فٕٓٛ ) أ٥ٓا يتاصنٛ آهلتٓا

 قٍٛ االتباع:-)أ(

 . ٚاألتباع املتبٛعٝنيٚأقبٌ بعطِٗ ع٢ً بعض ٜعين ( : أٟ ٚأقبٌ بعطِٗ ع٢ً بعض) -1

 .ٖٛ إٔ ٜغأٍ بعطِٗ بعطا ٜٚٛغ٘ يف أْ٘ أضً٘ , أٚ ؾتض ي٘ بابا َٔ املعص١ٝ ٚ )ٜتغا٤يٕٛ(: أٟ ٜتداصُٕٛ .-1

 ٚؾٝٗا ثالث١ أقٛاٍ::  (عٔ ايُٝني قايٛا إْهِ نٓتِ تأتْٛٓا)ٜبني سيو إٔ بعزٙ -3 
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ٜٛثكٕٛ باألنمإ  ؽ٤ٞايكٍٛ األٍٚ: تأتْٛٓا عٔ ايُٝني ٜعين تٛثكٕٛ َا نٓتِ تكٛيٕٛ يٓا باألنمإ, ٖٚشٙ عار٠ ايهؿض٠, إسٕ أٍٚ 

 .ضًًتُْٛا عًؿهِ يٓا أٟ ذنًؿٕٛ,

 .ايكٍٛ ايجاْٞ: أٟ نٓتِ تكٗضْٚٓا بكزصتهِ عًٝٓا ألْهِ نٓتِ أعظ َٓا

أضًِٖٛ َٔ ٖشٙ اؾ١ٗ ٚأرخًِٖٛ يف ايؾضى ٚايهؿض عٝاسا باهلل, ملاسا؟  أٟايجايح: تأتْٛٓا َٔ د١ٗ ايزٜٔ ٚاؿل ؾتطًْٛا ايتأٌٜٚ 

 ألِْٗ طٜٓٛا هلِ ايهؿض ٚايؾضى ٚخزعِٖٛ مبجٌ ٖشٙ األَٛص.

ْا أمنا أْتِ عًٝ٘ أَض َُٕٝٛ ٚع٢ً ٖشا ايكٍٛ ايجايح تهٕٛ ايُٝني َأخٛس٠ َٔ ايُٝني اييت ٖٞ ضز ايؾؤّ َٚعٓاٖا تُْٖٛٛٓا ٚؽزعٛ

 ؾٝ٘ اـري ٚايؿٛط ؾأٜٔ َصزام سيو ٚقز ْظٍ َا ْظٍ, ٜعين تكٛيٕٛ خري. 

 قٍٛ املتبٛعني: -)ب(

  . , إمنا ايهؿض َٔ قبًهِمل تهْٛٛا ع٢ً اؿل ؾٓطًهِ عٓ٘ بٌ يألتباع , املتبٛعني:أٟ (قايٛا بٌ مل تهْٛٛا َؤَٓني)-1

 بٌ أْتِ ايطايني.َٔ ق٠ٛ ٚقزص٠ ؾٓكٗضنِ ع٢ً َتابعتٓا ,( : أٟ ٌ نٓتِ قَٛا طاغنيَٚا نإ يٓا عًٝهِ َٔ عًطإ ب )-1

 . مجٝعا ن١ًُ ايعشاب ,أٟ إٔ ايطاٍ ٚاملطٌ مجٝعا يف ايٓاص ٚدب عًٝٓا أٟ:  (ؾشل عًٝٓا قٍٛ صبٓا إْا يشا٥كٕٛ )-3

 . ضايني ًٝ٘ؾأضًًٓانِ عٔ اهلز٣ ٚرعْٛانِ إىل َا نٓا عأٟ ( : ؾأغٜٛٓانِ إْا نٓا غاٜٚٔ )-4

 ٚاملتبٛعني َعا: األتباع)ز(

 سل عًِٝٗ ايعشاب َعا.أٟ :  (ؾإِْٗ ٦َٜٛش يف ايعشاب َؾرتنٕٛ )-1

اجملضَني أعِ ظاٖضا ٚمل تشنض نطُري ٚسيو ٚدعٌ  .ايشٜٔ دعًٛا هلل ؽضنا٤ أٟ املكرتؾني يًشْب :( إْا نشيو ْؿعٌ باجملضَني )-1

 ٚبٝإ ايع١ً اييت َٔ أدًٗا ؾعٌ بِٗ سيو. عضف ايٕٓٛ(,  تْٚٗا١ٜ نٌ اآلٜايع١ً: يإلتغام يف ايٓعِ )

 . ٜتهربٕٚ عٔ ن١ًُ ايتٛسٝز , ٚنمتٓعٕٛ َٓٗا أٟ :  (إِْٗ ناْٛا إسا قٌٝ هلِ ال إي٘ إال اهلل ٜغتهربٕٚ )-3

ٕٛ قُزا ص٢ً ايًّ٘ ٜعٓ ,أْرتى عبار٠ ٤هلتٓا حنٔ ٚأبا٤ْا يكٍٛ ؽاعض فٕٓٛ( : أٟ ٜٚكٛيٕٛ أ٥ٓا يتاصنٛ آهلتٓا يؾاعض فٕٓٛ )-4

ا،عضاض عٓ٘, ٚال فضر تهشٜب٘, ست٢ سهُٛا عًٝ٘ بأظًِ األسهاّ, ٚدعًٛٙ ؽاعضا  -قبشِٗ ايًّ٘  -عًٝ٘ ٚعًِ. ؾًِ ٜهؿِٗ 

 .فْٓٛا, ِٖٚ ٜعًُٕٛ أْ٘ ال ٜعضف ايؾعض ٚايؾعضا٤, ٚال ٚصؿ٘ ٚصؿِٗ, ٚأْ٘ أعكٌ خًل ايًّ٘, ٚأععُِٗ صأٜا

 

ٌٖٚ أَض ايشبض ؽضعٞ أّ  ٚاالْكٝار هلل تعاىل يف أَضٙ ْٚٗٝ٘, ٚضض سيو؟عايٝا َٔ ايتطش١ٝ ال اػز قص١ ايشبض ٚايؿزا٤ َج-5ؼ

 نْٛٞ قزصٟ ؟ ٚملاسا ؽاٚصٙ ؾاْعض َاسا تض٣؟ َٚا ايؿضم بني اؾب١ٗ ٚاؾبني ؟

اّ أْٞ أسعو ؾاْعض َاسا ( ؾًُا بًؼ َع٘ ايغعٞ قاٍ ٜا بين إْٞ أص٣ يف امل121ٓ( ؾبؾضْاٙ بػالّ سًِٝ )122صب ٖب يٞ َٔ ايصاؿني )

( 124( ْٚارٜٓاٙ إٔ ٜا إبضاِٖٝ )123( ؾًُا أعًُا ٚتً٘ يًذبني )121تض٣ قاٍ ٜا أبت اؾعٌ َا تؤَض عتذزْٞ إٕ ؽا٤ اهلل َٔ ايصابضٜٔ )

٘ يف ( ٚتضنٓا ع127ًٝ( ٚؾزٜٓاٙ بشبض ععِٝ )126( إٕ ٖشا هلٛ ايبال٤ املبني )125احملغٓني ) جنزيقز صزقت ايضؤٜا إْا نشيو 

 (112احملغٓني ) جنزي( نشيو 129عالّ ع٢ً إبضاِٖٝ ) (128اآلخضٜٔ )

أٟ صب ٖب يٞ أٚالرا َطٝعني ٜع٢ْٓٛٓٝ ع٢ً ايزع٠ٛ, ٜٚؤْغ٢ْٓٛ يف ايػضب١, ٜٚهْٕٛٛ عٛضا َٔ  : صب ٖب يٞ َٔ ايصاؿني( )-1

 .قَٛٞ ٚعؾريت٢ ايشٜٔ ؾاصقتِٗ

أٟ ؾبؾضْاٙ مبٛيٛر سنض ٜبًؼ اؿًِ ٜٚهٕٛ سًُٝا. ٚقز اعتؿٝز بًٛغ٘ َٔ : ؾبؾضْاٙ بػالّ سًِٝ( ) :ؾاعتذاب صب٘ رعا٤ٙ ؾكاٍ-1

ٚصؿ٘ باؿًِ, ألْ٘ الطّ يتًو ايغٔ, إس قًُا ٜٛدز يف ايصبٝإ عع١ ايصزص, ٚسغٔ ايصرب, ٚا،غطا٤ عٔ نٌ أَض, ٖٚشا ايػالّ ٖٛ 

إعشام باتؿام ايعًُا٤ َٔ أٌٖ ايهتاب  إمساعٌٝ عًٝ٘ ايغالّ, ؾإْ٘ أٍٚ ٚيز بٓؾض ب٘ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغالّ, ٖٚٛ أنرب َٔ

 .ٚاملغًُني

ؾًُا بًؼ َع٘ ايغعٞ قاٍ ٜا بين إْٞ أص٣ يف املٓاّ أْٞ أسعو ؾاْعض َاسا تض٣ قاٍ ٜا أبت اؾعٌ ؾهإ االبتال٤ ٚاالْكٝار ألَض اهلل: )-3

قاٍ ي٘  -غع٢ يف أؽػاي٘ ٚقطا٤ سٛا٥ذ٘ أٟ ؾًُا نرب ٚتضعضع ٚصاص ٜشٖب َع أبٝ٘ ٜٚ( : َا تؤَض عتذزْٞ إٕ ؽا٤ اهلل َٔ ايصابضٜٔ 

 ٚسيو يٝػ ع٢ً عبٌٝ املؾٛص٠ ٚيهٔ :ٜا بين إْٞ صأٜت يف املٓاّ إْٞ أسعو ؾُا صأٜو؟ 
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 يٝعًِ َا عٓزٙ ؾُٝا ْظٍ َٔ بال٤ اهلل, ؾٝجبت قزَ٘ إٕ دظع, ٚيٝٛطٔ ْؿغ٘ ع٢ً ايشبض,  -

 .ٜٚهتغب املجٛب١ باالْكٝار ألَض اهلل-

أٟ قاٍ ٜا أبت مسٝعا رعٛت, َٚٔ فٝب طًبت,  : (ؾًُا أعًُا ٚتً٘ يًذبني) :َطٝعا َٓكارا ملا طًب َٓ٘ ثِ بني أْ٘ نإ مسٝعا-4

 ٚإىل صاض ببال٤ اهلل ٚقطا٥٘ تٛدٗت, ؾُا عًٝو إال إٔ تؿعٌ َا تؤَض ب٘, َٚا ع٢ً إال االْكٝار ٚاَتجاٍ األَض, ٚع٢ً اهلل املجٛب١, ٖٚٛ

أَض ؽضعٞ ألٕ اهلل ٖٓا ملا أَض إبضاِٖٝ ألْ٘ ٜضٜز َٓ٘ االَتجاٍ , ألْ٘ يٛ نإ أَض نْٛٞ  َٚٓ٘ إٔ األَض ٖٓا .سغيب ْٚعِ ايٛنٌٝ

 يًظّ ٚقٛع٘. 

أٟ عأصرب ع٢ً ايكطا٤, ٚأستٌُ ٖشٙ ايألٚا٤, غري ضذض ٚال  : (عتذزْٞ إٕ ؽا٤ اهلل َٔ ايصابضٜٔ) :ثِ أنز اَتجاي٘ يألَض بكٛي٘-5

ٚقز صزم ؾُٝا ٚعز,  ألْ٘ قزّ املؾ١٦ٝ ٚأرصى إٔ ايصرب ال ٜهٕٛ إال باملؾ١٦ٝ. عٌٝٚيف ٖشا مسٛ أرب َٔ إمسابضّ مبا قط٢ ٚقزص,

 )ٚاسنض يف ايهتاب إمساعٌٝ إْ٘ نإ صارم ايٛعز(.ٚبض يف ايطاع١ يتٓؿٝش َا طًب َٓ٘, َٚٔ ثِ قاٍ عبشاْ٘ يف ؽأْ٘ َارسا ي٘ 

راٙ َٔ خًؿ٘ ًَو َٔ قبً٘ تعاىل: إٔ قز سصٌ املكصٛر َٔ أٟ ْا: ( قز صزقت ايضؤٜا.  ْٚارٜٓاٙ إٔ ٜا إبضاِٖٝ: ) تصزٜل ايضؤٜا-6

صؤٜاى بإضذاعو ٚيزى يًشبض. ؾكز بإ اَتجايو يألَض, ٚصربى ع٢ً ايكطا٤: ٚس٦ٓٝش اعتبؾضا ٚؽهضا هلل ع٢ً َا أْعِ ب٘ عًُٝٗا 

 .١ َٔ صبُٗأَ رؾع ايبال٤ بعز سًٛي٘, ٚايتٛؾٝل ملا مل ٜٛؾل غريُٖا ملجً٘, َع إظٗاص ؾطًُٗا, ٚإسضاط املجٛب

أٟ إْانُا عؿْٛا عٔ سع٘ يٛيزٙ, بعز  : (احملغٓني جنزيإْا نشيو ) :ثِ عًٌ صؾع٘ يشيو ايبال٤ ٚإطايت٘ يتًو ايػ١ُ بكٛي٘-7

نٌ  جنزى -اعتبا١ْ إخالص٘ يف عًُ٘, سني أعز ايعٓز٠, ٚمل تتػًب عًٝ٘ عاطؿ١ ايب٠ٛٓ, ؾضض٢ بتٓؿٝش ايكطا٤ َٓكارا صاغضا 

 .ؾٝ٘ َٔ اؾظا٤ َا ٖٛ ي٘ أٌٖ, ٚمبجً٘ دزٜضقغٔ ع٢ً طاعت٘, ْٚٛ

أٟ إٕ ٖشا  : (إٕ ٖشا هلٛ ايبال٤ املبني) :ثِ سنض ععِٝ صربٙ ع٢ً اَتجاٍ أَض صب٘ َع َا ؾٝ٘ َٔ نبري املؾك١ يف فض٣ ايعار٠ ؾكاٍ-9

ُٜٓا ق١ٓ, ٚاختباص يعبارٙ ال ٜعزي٘ اختباص, ٚهلل عظ امس٘ إٔ ٜبت٢ً َٔ ؽا٤ َ ٔ عبارٙ مبا ؽا٤ َٔ ايتهايٝـ ايشٟ نإ هلٛ ق١ٓ أ

ٖٚٛ ايؿعاٍ ملا ٜضٜز, ال صآر يكطا٥٘ ٚال َاْع يكزصٙ, ٚنجري َٔ ايتهايٝـ قز ؽؿ٢ عًٝٓا أعضاصٖا ٚسهُٗا, ٖٚٛ ايعًِٝ بٗا ٚمبا 

 .ألدً٘ ؽضعٗا

األبٌ يف األضش١ٝ  عِٔٓ , ٚؾٝ٘ رالي١ ع٢ً أؾط١ًٝ ايؾا٠ ٚايػ بهبؿ ععِٝأٟ ٚؾزٜٓاٙ  : (ٚؾزٜٓاٙ بشبض ععِٝايؿزا٤ ايععِٝ: )-12

 .ٚايعكٝك١

ٔٓ عًٝ٘ مب١ٓ أخض٣ ؾكاٍ-11 ( أٟ ٚأبكٝٓا ي٘ سنضا سغٓا بني ايٓاؼ يف ايزْٝا ؾصاص ٚتضنٓا عًٝ٘ يف اآلخضٜٔ) :ثِ سنض أْ٘ َ

ْٛ٘, قٓببا بني ايٓاؼ مجٝعا َٔ نٌ ١ًَ َٚشٖب, ؾايٝٗٛر دنًّْٛ٘, ٚايٓصاص٣ ٜععُْٛ٘, ٚاملغًُٕٛ ٜٓبذًْٛ٘, ٚاملؾضنٕٛ ذنرتَ

 )ٚادعٌ يٞ يغإ صزم يف األخضٜٔ( .  ٜٚكٛيٕٛ إْا ع٢ً ١ًَ إبضاِٖٝ أبٝٓا, ٚسيو اعتذاب١ يزعٛت٘ سني قاٍ: 

ٔٓ عًٝ٘ مب١ٓ ثايج١ ؾكاٍ-11 , أٚ إخباص   ٚقًٓا ي٘: عًٝو ايغالّ يف املال٥ه١ ٚا،ْػ ٚاؾٔ: ( أٟ عالّ ع٢ً إبضاِٖٝ) :ثِ سنض أْ٘ َ

 .عٔ عالَت٘ َٔ نٌ َهضٚٙ

 .عٔ نمني اؾب١ٗ ٚعٔ مشاهلا , ٚاؾب١ٗ بُٝٓٗا ٚيًٛد٘ دبٝٓإٚايؿضم بني اؾب١ٗ ٚاؾبني:  -13

 

تعضضت ألعطٛصتني ٚإرعا٥ني يًُؾضنني يف غا١ٜ اـطٛص٠ ٚايكبض ٚتتعاصضإ َع تٓظٜ٘ سات اهلل يف خٛاتِٝ عٛص٠ ايصاؾات -6ؼ

 تعاىل ٚتععُٝ٘ ٚمتذٝزٙ , ؾُا ٖاتإ األعطٛصتإ ٚضشُٗا؟

( ٚيز اهلل 151( أال إِْٗ َٔ إؾهِٗ يٝكٛيٕٛ )152( أّ خًكٓا املال٥ه١ إْاثا ِٖٚ ؽاٖزٕٚ )149تِٗ أيضبو ايبٓات ٚهلِ ايبٕٓٛ )ؾاعتؿ

( أّ يهِ عًطإ 155( أؾال تشنضٕٚ )154( َا يهِ نٝـ ؼهُٕٛ )153( أصطؿ٢ ايبٓات ع٢ً ايبٓني )151ٚإِْٗ يهاسبٕٛ )

( عبشإ 158( ٚدعًٛا بٝٓ٘ ٚبني اؾ١ٓ ْغبا ٚيكز عًُت اؾ١ٓ إِْٗ حملطضٕٚ )157ارقني )( ؾأتٛا بهتابهِ إٕ نٓتِ ص156َبني )

( إال َٔ ٖٛ صاٍ اؾشِٝ 161( َا أْتِ عًٝ٘ بؿاتٓني )161( ؾإْهِ َٚا تعبزٕٚ )162إال عبار اهلل املدًصني ) (159اهلل عُا ٜصؿٕٛ )

 (166( ٚإْا يٓشٔ املغبشٕٛ )165ٕ )( ٚإْا يٓشٔ ايصاؾ164ٛ( َٚا َٓا إال ي٘ َكاّ َعًّٛ )163)

 )أ(األعطٛص٠ ٚا،رعا٤ األٍٚ : إٔ املال٥ه١ إْاخ:
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أٟ عٌ قضٜؾا َؤْبا هلا َٚكٓضعا ع٢ً ضعـ أسالَٗا ٚعؿا١ٖ عكٛهلا, أيضب٢ ايبٓات ( : ؾاعتؿتِٗ أيضبو ايبٓات ٚهلِ ايبٕٓٛ )-1

)ٚإسا بؾض ٚتبػطْٛٗا أؽز ايبػض نُا دا٤ يف قٛي٘:  ٚيهِ ايبٕٓٛ؟ ؾُٔ أٜٔ دا٤نِ ٖشا ايتكغِٝ ؟ ٚإْهِ يتهضٖٕٛ ايبٓات

 أسزِٖ باألْج٢ ظٌ ٚدٗ٘ َغٛرا ٖٚٛ نعِٝ(.

 أٟ بٌ أخًكٓا املال٥ه١ إْاثا ٚقز ؽٗزٚا ٖشا اـًل؟( : أّ خًكٓا املال٥ه١ إْاثا ِٖٚ ؽاٖزٕٚ ) ِٗ ٚعؿاٖتِٗ :بٚايربٖإ ع٢ً نش-1

سيو ال ٜعًِ إال باملؾاٖز٠ أٚ ايٓكٌ, ٚال عبٌٝ إىل َعضؾت٘ بايعكٌ, ست٢ ٜكّٛ ٖٚشا تضٓم يف ايتٛبٝذ هلِ ع٢ً ٖشٙ املكاي١, إس إٔ 

  .تبل إال املؾاٖز٠, ٖٚشٙ مل ؼصٌ ايزيٌٝ ٚايربٖإ ع٢ً صشت٘, ٚايٓكٌ ايصشٝض ايشٟ ٜؤٜز َا تٓزعٕٛ ال ٜٛدز, ؾًِ

َٚا دضأِٖ ع٢ً ٖشا ايكٍٛ اهلضا٤ ٚايضأٟ اـطٌ أٟ : ( أال إِْٗ َٔ إؾهِٗ يٝكٛيٕٛ):ثِ بني ؾغار َٓؾأ ٖشٙ ايعكٝز٠ ايظا٥ؿ١ ؾكاٍ-3

 .إال اعتكارِٖ ايباطٌ إٔ هلل ٚيزا, ٖٚٛ اؾرتا٤ قبٝض ٚإؾو صضٜض, ال َغتٓز ي٘, ٚال ؽب١ٗ تضؽز إىل صزق٘

( ؾُٝا ٜكٛيٕٛ, ٚال أثض٠ هلِ َٔ عًِ ٜصزم َا ٜعتكزٕٚ, ؾُٔ أٜٔ دا٤ِٖ ٚيز اهلل ٚإِْٗ يهاسبٕٛ) :ثِ أنز ٖشا ايٓؿٞ بكٛي٘-4

 ٖشا؟

أٟ ؽ٤ٞ ذنًُ٘ ع٢ً إٔ رنتاص ايبٓات  ( :أصطؿ٢ ايبٓات ع٢ً ايبٓني) :ثِ ْكض ايزع٣ٛ َٔ أعاعٗا َبٝٓا إٔ ايعكٌ ال ٜتكبًٗا ؾكاٍ-5

 .ٜٚرتى ايبٓني؟ ٚايعضف ٚايعار٠ ٚاملٓطل ايغًِٝ ؽاٖز صزم ع٢ً غري ٖشا

هضٕٚ يف صش١ َا تعتكزٕٚ؟ ؾايعكٌ ٜكط٢ أَا يهِ عكٍٛ تتزبضٕٚ بٗا َا تكٛيٕٛ, ٚتتؿ : أٟ)َا يهِ نٝـ ؼهُٕٛ( -

 .ببطالٕ َجٌ ٖشا

 .ؾتعضؾٛا خطأ َا تعتكزٕٚ, ٚتضدعٛا ع٢ً أْؿغهِ بايال١ُ٥ ؾُٝا تكٛيٕٛ)أؾال تشنضٕٚ( :-

)أّ يهِ عًطإ َبني. ؾأتٛا بهتابهِ إٕ  :ِٗ ٚطايبِٗ بربٖإ َٔ ايٓكٌ ٜؤٜز صش١ َا ٜزعٕٛ ؾكاٍعثِ طار يف تأْٝبِٗ ٚتكضٜ-6

أٟ بٌ أيهِ سذ١ ٚاضش١ ع٢ً ٖشا ْظٍ بٗا ٚسٞ؟ إٕ نإ األَض ٖهشا ؾأص٢ْٚ نتابهِ ايشٟ ٜؤٜز َا تكٛيٕٛ ني( : نٓتِ صارق

 .إٕ نٓتِ صارقني

 األعطٛص٠ ٚ ا،رعا٤ ايجاْٞ : إٔ دعًٛا بني اهلل عظ ٚدٌ ٚبني اؾ١ٓ ْغبا ٚايعٝاس باهلل:-

املضار باؾ١ٓ املال٥ه١, )ٚدعًٛا بٝٓ٘ ٚبني اؾ١ٓ ْغبا( : ٚ :ٍ ؾكاٍثِ سنض إٔ ٖشٙ ايعكٝز٠ عتؤر٣ بِٗ إىل َا ال ٜٓبػٞ إٔ قا-1

ٓٓا الدتٓاِْٗ ٚاعتتاصِٖ عٔ ايعٕٝٛ, أٟ ٚدعًٛا بٝٓ٘ ٚبني املال٥ه١ َؾان١ً َٚٓاعب١, ؾكايٛا املال٥ه١ بٓات اهلل  .ٚمسٛا د

أٟ ٚيكز عًُت املال٥ه١ ايشٜٔ ارع٢ )ٚيكز عًُت اؾ١ٓ إِْٗ حملطضٕٚ( :  :ثِ سنض أِْٗ عٝٓزَٕٛ ع٢ً َكايتِٗ ٖشٙ ؾكاٍ-1

 .إٕ ٖؤال٤ املؾضنني قطضٕٚ إىل ايٓاص َٚعشبٕٛ ؾٝٗا يهشبِٗ ٚاؾرتا٥ِٗ يف قًِٝٗ ٖشا -املؾضنٕٛ إٔ بٝٓ٘ تعاىل ٚبِٝٓٗ ْغبا 

 .: إٕ اهلل صاٖض اؾٔ ؾهاْت املال٥ه١ َٔ بِٝٓٗ-يعِٓٗ اهلل  -ٚقاٍ ايهًيب ٚقتار٠: قايت ايٝٗٛر 

أٟ تكزؼ صبٓا عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ )عبشإ اهلل عُا ٜصؿٕٛ( :  :ْؿغ٘ عٔ نٌ َا ال ًٜٝل ب٘ َٔ ٖشٙ ايٓكا٥ص ؾكاٍثِ ْظٙ عبشاْ٘ -3

ٛٓا نبريا  .ٚيز, ٚعُا ٜصؿ٘ ب٘ ايعاملٕٛ عً

العتجٓا٤ ٚا.أٟ ٚيهٔ املدًصني املتبعني يًشل املٓٓظٍ ع٢ً ايضعٌ ْادٕٛ ؾال ذنطضٕٚ إىل ايٓاص ٚال ٜعشبٕٛ )إال عبار اهلل املدًصني( :-4

 ٖٓا عًٞ َعٓني : االٍٚ: )ٚيكز عًُت اؾ١ٓ إِْٗ حملطضٕٚ( ٖٚٓا اعتجٓا٤ املدًصني ؾِٗ مل ٜزعٛا سيو ٚيشيو ناْت هلِ ايٓذا٠.

 ٚايجاْٞ: )عبشإ اهلل عُا ٜصؿٕٛ( : إٔ املدًصني ال ٜصؿٕٛ اهلل بٗشا ايٓكص .

( أٟ ؾإْهِ أٜٗا املؾضنٕٛ َع َعبٛرٜهِ َٔ األٚثإ اؾشِٝإال َٔ ٖٛ صاٍ  .َا أْتِ عًٝ٘ بؿاتٓني  .ؾإْهِ َٚا تعبزٕٚ )-

ٍٓ َجًهِ, َٚٔ نتب ي٘ أْ٘ َٔ أصشاب ايٓاص ؾٗٛ ال قاي١ ٜهبهب ؾٝٗا  .ٚاألصٓاّ ال ٜتغٌٗ يهِ إٔ تؿتٓٛا إال َٔ ٖٛ ضا

ٌ َٓا َضتب١ ال ٜتذاٚطٖا يف ( أٟ ٚإٕ يهَٚا َٓا إال ي٘ َكاّ َعًّٛ  ) :ثِ سه٢ عبشاْ٘ اعرتاف املال٥ه١ بايعبٛر١ٜ يضبِٗ ؾكاٍ-5

أٟ ٚإْا يٓكـ ( : ٚإْا يٓشٔ ايصاؾٕٛ), , ٚخؾٛعا هلٝبت٘, ٚتٛاضعا ؾالي٘ايعبار٠ ٚاالْتٗا٤ إىل أَض اهلل تعاىل خطٛعا يععُت٘

 .صؿٛؾا يف أرا٤ ايطاعات, َٚٓاطٍ ايهضاَات, يهٌ َٓا َٓظي١ ال ٜعزٖٚا, َٚضتب١ ال ٜتدطاٖا

 ٚهلا َعٓني :  املال٥ه١ ايشانض٠ هلل ٚايعبز املصًٞ .إْا يٓٓظٙ اهلل تعاىل عُا ال ًٜٝل ب٘, أٟ ٚ:  ٚإْا يٓشٔ املغبشٕٛ()-
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 أسنض َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ؟-7ؼ

 .ِٖ املال٥ه١ اييت تصـ يف عبارتٗا َرتاص١ايصاؾات صؿا: -1

 ؿح ع٢ً اؿضن١. املال٥ه١ اييت تظدض ايغشاب أٚ األدضاّ ايع١ًٜٛ ٚايغؿ١ًٝ َٔ ايغٛم ٚاايظدضات طدضا: -1

 املال٥ه١ يف ايغُا٤.املأل األع٢ً: -3

 طضرا هلِ.رسٛصا: -4

 َؤمل را٥ِ.ٚاصب: -5

 ٖٚٞ ن١ًُ مما ٜتؿاٚض ؾٝ٘ املال٥ه١.اختطـ خطؿ١: -6

 صاغضٕٚ سيًٕٝٛ.راخضٕٚ: -7

 ْؿد١ ٚاسز٠ يف ايصٛص)ايٓؿد١ ايجا١ْٝ(.طدض٠ ٚاسز٠: -8

 ٚاؽباِٖٗ.ٚاطٚادِٗ: -9

 طضٜل ايٓاص.عضؾِٖٛ ؾأٖزِٖٚ: -12

 اسبغِٖٛ قبٌ رخٛهلِ ايٓاص يًشغاب.ٚقؿِٖٛ: -11

 َا ٜشٖب ايعكٍٛ َٔ ايغهض.غٍٛ: -11

 ال ٜٓجاب َٔ تعاطٝٗا صزاع.ٜٓظؾٕٛ : -13

 صاسب َٓهض يًبعح.قضٜٔ: -14

 ؽضاب غًٝغ ؾبٝض ساص.ؽٛبا َٔ محِٝ: -15

 ٖٛ  اع٤ٛ ايهشب.أٜؿها: -16

 خطع ٚاْكار.أعًُا: -17

 ٛبني.املػًاملزسطني: -18

 اعتعبار ؾضعٕٛ هلِ , َٚٔ ايػضم.ايهضب ايععِٝ:-19

 ٚاضض ال يبػ ؾٝ٘.املغتبني: -12

 

 سورة ص

 , (ٚهلل ايعظ٠ ٚيضعٛي٘ ٚيًُؤَٓني قاٍ تعاىل ) ,( بٌ ايشٜٔ نؿضٚا يف عظ٠ ٚؽكامقاٍ تعاىل: )-1ؼ

 بني اآلٜتني؟ جنمعنٝـ   

  :(بٌ ايشٜٔ نؿضٚا يف عظ٠ ٚؽكام: )قاٍ تعاىل-

 املؾاق١ أٟ رنايؿٕٛ اهلل ٚصعٛي٘.(: أٟ .  )ٚؽكام  عٔ اؿل ؾٗٞ عظ٠ َش١ََٛ , ٚاألْؿ١ ٚايتهربأٟ اؿ١ُٝ عظ٠(:)

 ٖٚٓا  )ايعظ٠( : أٟ ايػًب١ ٚايتأٜٝز ألِْٗ َع اهلل . قاٍ تعاىل : )ٚهلل ايعظ٠ ٚيضعٛي٘ ٚيًُؤَٓني (:-

 ؾإسا قٌٝ ٌٖ أٌٖ ايهؿض يف عظ٠؟

عٔ اؿل , ؾهؿضٚا بايكضإٓ ٚؽاقٛا اهلل ٚصعٛي٘ ٚسيو بغبب ْؿٛعِٗ املضٜط١ اييت تضر اؿل ٚال عظ٠ ايتهرب ٚاألْؿ١ ْعِ , ٚيهٔ 

 تؤَٔ ب٘ اعتهباصا َع عزّ ٚٚدٛر إثبات ٚبضٖإ يٛدٛر عٝب أٚ عبب يضؾطِٗ إٜاٙ .

 

 سزر َطًع )عٛص٠ ص (  َٛقـ ايهاؾضٜٔ َٔ ايكضإٓ ٚعذبِٗ َٔ صعاي١ ا،عالّ . ٚضض سيو؟-1ؼ

 (3)نِ أًٖهٓا َٔ قبًِٗ َٔ قضٕ ؾٓارٚا ٚالت سني َٓاص  (1)بٌ ايشٜٔ نؿضٚا يف عظ٠ ٚؽكام  (1) ٟ ايشنض ص ٚايكضإٓ س

ٚاْطًل املأل (5)أدعٌ اآلهل١ إهلا ٚاسزا إٕ ٖشا يؾ٤ٞ عذاب  (4)ٚعذبٛا إٔ دا٤ِٖ َٓشص َِٓٗ ٚقاٍ ايهاؾضٕٚ ٖشا عاسض نشاب 

أأْظٍ عًٝ٘ ايشنض  (7)َا مسعٓا بٗشا يف امل١ً اآلخض٠ إٕ ٖشا إال اختالم (6)ضار َِٓٗ إٔ اَؾٛا ٚاصربٚا ع٢ً آهلتهِ إٕ ٖشا يؾ٤ٞ ٜ

أّ هلِ ًَو ايغُاٚات  (9)أّ عٓزِٖ خظا٥ٔ صمح١ صبو ايعظٜظ ايٖٛاب (8)َٔ بٝٓٓا بٌ ِٖ يف ؽو َٔ سنضٟ بٌ ملا ٜشٚقٛا عشاب 

  (12)ٚاألصض َٚا بُٝٓٗا ؾًريتكٛا يف األعباب
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 .بٗا تٓبٝ٘ املداطب يالصػا٤ إىل َا ٜضار بعزٙ َٔ ايهالّ ألُٖٝت٘  ٖشٙ سضٚف ٜضار أٟ : ص()-1

( أٟ أقغِ بايكضإٓ سٟ ايؾضف ٚايضؾع١ إْ٘ ملعذظ, ٚإٕ قُزا يصارم ؾُٝا ٜٓزعٝ٘ َٔ ايٓب٠ٛ, ٚإْ٘ َضعٌ َٔ  ٚايكضإٓ سٟ ايشنض  )-

 .صب٘ إىل األعٛر ٚاألمحض, ٚإٕ نتاب٘ ملٓظٍ َٔ عٓزٙ

أٟ إِْٗ َا نؿضٚا ب٘ ألِْٗ مل دنزٚا ؾٝ٘ َا : ( بٌ ايشٜٔ نؿضٚا يف عظ٠ ٚؽكام ) : نؿضِٖ ؾكاٍثِ بني ايغبب اؿكٝكٞ يف-1

 .ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٜصًض ساهلِ يف رِٜٓٗ ٚال رْٝاِٖ, بٌ نشبٛا ب٘ العتهباصِٖ عٔ اتباع اؿل َٚؾاقتِٗ يضعٛي٘ 

ٛٓؾِٗ َا أًٖو ب٘ األَِ قبًِٗ سني نشبٛا صعًِٗ ؾكاٍ-3 ( نِ أًٖهٓا َٔ قبًِٗ َٔ قضٕ ؾٓارٚا ٚالت سني َٓاص) :ثِ سشصِٖ ٚخ

أٟ ٚنجري َٔ األَِ قبًِٗ أًٖهٓاِٖ ؾاعتػاثٛا سني سٌ بِٗ ايعشاب, ؾًِ ٜػٔ سيو عِٓٗ ؽ٦ٝا, ؾكز ؾات األٚإ ٚسٌ ايبأؼ, : 

 .ؾًٝػ ايٛقت ٚقت ؾضاص ٖٚضب َٔ ايعكاب

أٟ َٚا نإ أؽز تعذبِٗ سني دا٤ِٖ بؾض َجًِٗ ٜٓزع٢ : ( بٚعذبٛا إٔ دا٤ِٖ َٓشص َِٓٗ ٚقاٍ ايهاؾضٕٚ ٖشا عاسض نشا )-4

ايٓب٠ٛ ٜٚزعٛ إىل اهلل ٚيٝػ ي٘ َٔ ايصؿات ايباط١ٓ ٚايعاٖض٠ يف طعُِٗ َا دنعً٘ نمتاط عِٓٗ ٚرنتص بٗشا املٓصب ٚتًو املٓظي١ 

سنض ؽبٗتِٗ يف إثبات نشب٘ َٔ ٚدٛٙ  ايضؾٝع١, َٚٔ ثِ قايٛا َا ٖٛ إال خٓزاع نشاب ؾُٝا ٜٓغب٘ إىل اهلل َٔ األٚاَض ٚايٓٛاٖٞ, ثِ

 :ثالث١

أٟ أطعِ إٔ املعبٛر إي٘ ٚاسز ال إي٘ إال ٖٛ؟ ٚقز أْهضٚا سيو ٚتعذبٛا َٔ تضى : ( أدعٌ اآلهل١ إهلا ٚاسزا إٕ ٖشا يؾ٤ٞ عذاب )-أ

قايٛا إٕ ,ر ا،ي٘ بايٛسزا١ْٝ ؾًُا رعاِٖ إىل قٛ سيو َٔ قًٛبِٗ ٚإؾضا ,ايؾضى باهلل, َٔ أدٌ أِْٗ تًكٛا عٔ آبا٥ِٗ عبار٠ األٚثإ 

ٚال ؽو إٔ ٖشا  -آبا٤ِٖ ع٢ً نجضتِٗ ٚصداس١ عكٛهلِ ال ٜعكٌ إٔ ٜهْٛٛا داًٖني َبطًني ٜٚهٕٛ قُز ٚسزٙ قّكا صارقا 

 ٚنإ خالؾِٗ َع٘ صؾطِٗ يتٛسٝز األي١ٖٝٛ ٚيٝػ تٛسٝز ايضبٛب١ٝ. .اعتبعار ؾشغب, ٚال َغتٓز ي٘ َٔ عكٌ ٚال ْكٌ

ملا َضض أبٛ طايب رخٌ عًٝ٘ صٖط َٔ قضٜؿ ؾِٝٗ أبٛ دٌٗ ؾكايٛا: إٕ ابٔ أخٝو ٜؾتِ آهلتٓا  »بٔ عباؼ قاٍ: ص٣ٚ ابٔ دضٜض عٔ ا

 ٚبني ٚبِٝٓٗ ايبٝت ؾزخٌ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ص٢ًٜٚؿعٌ ٜٚؿعٌ ٜٚكٍٛ ٜٚكٍٛ, ؾًٛ بعجت إيٝ٘ ؾٓٗٝت٘, ؾبعح أبٛ طايب إيٝ٘ ؾذا٤ ايٓيب 

أب٢ طايب إٔ ٜهٕٛ أصٓم عًٝ٘, ؾٛثب ؾذًػ يف سيو  دٓب إىل دًػ إٕ دٌٗ بٛأ ؾدؾ٢ قاٍ ٚاسز, صدٌ فًػ قزص طايب أب٢

 يكَٛو َا أخٞ ابٔ أٟ: طايب أبٛ ي٘ ؾكاٍ ايباب عٓز ؾذًػ عُ٘, قضب فًغا اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ص٢ًاجملًػ, ٚمل دنز صعٍٛ اهلل 

 ع٢ً أصٜزِٖ إْٞ: عِ ٜا ؾكاٍ اهلل صعٍٛ ٚتهًِ ايكٍٛ, َٔ عًٝ٘ ٚأنجضٚا قاٍ ٚتكٍٛ؟ ٚتكٍٛ آهلتِٗ تؾتِ أْو ٜظعُٕٛ ٜؾهْٛو

١ًُ ٚاسز٠ ٜكٛيْٛٗا, تزٜٔ هلِ بٗا ايعضب, ٚتؤر٣ إيِٝٗ بٗا ايعذِ اؾظ١ٜ, ؾؿضسٛا يهًُت٘ ٚيكٛي٘ ؾكاٍ ايكّٛ َا ٖٞ ٚأبٝو, ن

ٓٓهٗا ٚعؾضا, قاٍ َ٘ ال) اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ص٢ً يٓعطٝ ُ٘ ِإيٓ ا ِإي ٌَ »: ٕٜٚكٛيٛ أثٛابِٗ ٜٓؿطٕٛ ؾظعني ؾكاَٛا( ايًٓ  ١َٗ  أ َدَع  ٚأسّزا؟ ِإهًلا اْيآٔي

َٕٓ ِٞ ٖشا ِإ َُٜشُٚقٛا َعشأب »ؾٓظٍ َٔ ٖشا املٛضع إىل قٛي٘: «  ٤ْ ُعذاْبي َؾ َُٓا  ٌِ ي   .« َب

أٟ ٚاْطًل أؽضاف قضٜؿ َٔ فًػ أب٢ طايب بعز َا بّهتِٗ صعٍٛ اهلل : ( ٚاْطًل املأل َِٓٗ إٔ اَؾٛا ٚاصربٚا ع٢ً آهلتهِ )-

ًب٘ يف ايزٜٔ, ٦ٜٚغٛا مما ناْٛا ٜضدٕٛ َٓ٘ بٛعاط١ عُ٘, ٜٚكٛيٕٛ: اثبتٛا ع٢ً عبارتٗا قتًُني ايكزح ؾٝٗا ٚايػٓض ٚؽاٖزٚا تص

 .َٔ ؽأْٗا ٚاالعتٗظا٤ بأَضٖا

أٟ إٕ ٖشا ألَض ععِٝ ٜضٜز قُز إَطا٤ٙ : ( إٕ ٖشا يؾ٤ٞ ٜضار) :ثِ عًًٛا األَض بايصرب مبا ؽاٖزٚٙ َٔ تصًب٘ عًٝ٘ ايغالّ ؾكايٛا-

ٚتٓؿٝشٙ ال قاي١ َٔ غري صاصف ًٜٜٛ٘, ٚال عاطـ ٜجٓٝ٘, ال قٍٛ ٜكاٍ َٔ طضف ايًغإ, أٚ ٜضد٢ ؾٝ٘ املغاق١ بؾؿاع١ إْغإ, 

 .ؾاقطعٛا أطُاعهِ عٔ اعتٓظاي٘ إىل إصارتهِ, ٚاصربٚا ع٢ً عبار٠ آهلتهِ

أٟ َا مسعٓا بٗشا ايشٟ ٜزعْٛا إيٝ٘  ( :١ً اآلخض٠َا مسعٓا بٗشا يف امل ) :ثِ سنضٚا أٜطا َا ظٓٛا إٔ ؾٝ٘ إبطاال يزعٛاٙ ؾكايٛا-ب

قُز َٔ ايتٛسٝز يف امل١ً اآلخض٠ ٖٚٞ ١ًَ ايٓصاص٣, ؾإِْٗ ٜكٛيٕٛ بايتجًٝح ٜٚظعُٕٛ أْ٘ ايزٜٔ ايشٟ دا٤ ب٘ عٝغ٢ عًٝ٘ ايغالّ 

 .ٚساؽاٙ, ٚإمنا خصٛا ايٓصضا١ْٝ ألْٗا آخض األرٜإ املعضٚؾ١ يزِٜٗ َٔ أرٜإ أٌٖ ايهتاب

( أٟ َا ٖشا إال اؾرتا٤ ٚنشب ال سكٝك١ ي٘, ٚيٝػ ي٘ َغتٓز َٔ رٜٔ مساٟٚ ٚال إٕ ٖشا إال اختالم) :ا ٖشا ا،ْهاص بكٛهلِثِ أنزٚ-

 .َٔ عكٌ ؾُٝا ٜظعُٕٛ
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ٜظعُٕٛ  ؾُٝا ٚايضٜاع١ ايؾضف يف َِٓٗ أرٕٚ أٚ َجًِٗ ٖٚٛ بايٛسٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ص٢ًثِ أخشٚا ٜٓهضٕٚ اختصاص قُز -ز

أٟ إْ٘ َٔ ايبعٝز إٔ رنتص قُز َٔ بٝٓٓا بإْظاٍ ايكضإٓ عًٝ٘ ٚؾٝٓا سٚ اؾاٙ ٚايؾضف, ( :عًٝ٘ ايشنض َٔ بٝٓٓا أأْظٍ) :ؾكايٛا

أِٖ ٜكغُٕٛ صمح١ صٓبو؟ حنٔ  »ثِ ْع٢ عًِٝٗ تعٓضضِٗ هلشا ايتؿطٌٝ ٚإعطا٤ ايٓب٠ٛ ملٔ ٜضٜزٕٚ ؾكاٍ:  .ٚايضٜاع١ ٚايهٝاع١

 .ؾٗشا َِٓٗ ريٌٝ ع٢ً اؾٌٗ ٚق١ً ايعع١«  ؾعٓا بعطِٗ ؾٛم بعض رصداتقغُٓا بِٝٓٗ َعٝؾتِٗ يف اؿٝا٠ ايٓزْٝا ٚص

أٟ بٌ ِٖ يف ؽو َٔ : ( بٌ ِٖ يف ؽو َٔ سنضٟ )  :ثِ سنض إٔ عبب االعتبعار ٖٛ ايؾو يف أَض ايكضإٓ ًَِٚٝٗ إىل ايتكًٝز ؾكاٍ-

ش١ ْبٛت٘, ٚيهِٓٗ سني تضنٛا ايٓعض تًو ايزال٥ٌ اييت يٛ تأًَٛا ؾٝٗا يظاٍ ٖشا ايؾو عِٓٗ, إس ٖٞ راي١ بأْؿغٗا ع٢ً ص

 .ٚاالعتزالٍ مل ٜصًٛا إىل اؿل يف أَضٙ

أٟ  ب( :بٌ ملا ٜشٚقٛا عشا)  :ثِ سنض إٔ عبب ٖشا ايؾو ٖٛ اؿغز جمل٤٢ ايٓب٠ٛ إيٝ٘ َٔ بِٝٓٗ ٚعٝظٍٚ سني ف٤٢ ايعشاب ؾكاٍ-

 .ٜططضٚا س٦ٓٝش إىل ايتصزٜل بشنضٟٚ .إِْٗ ملا ٜشٚقٛا عشاب٢ بعز, ؾإسا ساقٛٙ طاٍ عِٓٗ َا بِٗ َٔ اؿغز ٚايؾو

أّ عٓزِٖ خظا٥ٔ صمح١ ):ؾكاٍ قضٜؿ صٓارٜز َٔ غريٙ ْب٠ٛ ٚطًبِٗاهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ص٢ًثِ أْهض عًِٝٗ اعتبعار ْب٠ٛ قُز -5

ٕ, ( أٟ بٌ أنمًهٕٛ خظا٥ٔ صمح١ اهلل ايكٗاص ـًك٘, ؾٝتصضؾٛا ؾٝٗا عغب َا ٜضٜزٕٚ, ٚنمٓشٖٛا َٔ ٜؾا٤ٚصبو ايعظٜظ ايٖٛاب 

 ٜٚصضؾٖٛا عُٔ ال ذنبٕٛ, ٜٚتشهُٛا ؾٝٗا مبكتط٢ آصا٥ِٗ, ؾٝتدريٚا يًٓب٠ٛ بعض صٓارٜزِٖ؟

أّ هلِ ًَو ايغُاٚات ٚاألصض َٚا بُٝٓٗا ) :ثِ اصتك٢ إىل َا ٖٛ أؽز يف ا،ْهاص, ؾأَضِٖ أَض تٗهِ باصتكا٤ األعباب ؾكاٍ-6

األدضاّ ايغؿ١ًٝ ست٢ ٜتهًُٛا يف ايؾ٦ٕٛ ايػٝب١ٝ ٜٚؿهضٚا يف ايتزابري ( أٟ بٌ أهلِ ًَو ٖشٙ األدضاّ ايع١ًٜٛ ٚؾًريتكٛا يف األعباب

ا،هل١ٝ اييت ٜغتأْض بٗا صب ايعظ٠ ٚايهربٜا٤؟ ؾإٕ نإ األَض نُا ٜظعُٕٛ ؾًٝصعزٚا يف املعاصز ٜٚتٛصًٛا إىل ايغُٛات, ٚيٝزبضٚا 

 .ؽ٦ْٛٗا ست٢ ٜعٔ صزم رعٛاِٖ, إس ال عبٌٝ إىل ايتصضف ؾٝٗا إال بشيو

 

 اؿاٌَ عًٝٗا نُا تؿُٗت َٔ خٛاتِٝ )عٛص٠ ص( ؟ٚسصٜت٘ َتأص١ً ؾُا زا٠ٚ ايؾٝطإ ألرّ عًٝ٘ ايغالّ ع-3ؼ

ؾغذز املال٥ه١ (71)ؾإسا عٜٛت٘ ْٚؿدت ؾٝ٘ َٔ صٚسٞ ؾكعٛا ي٘ عادزٜٔ  (71)إس قاٍ صبو يًُال٥ه١ إْٞ خايل بؾضا َٔ طني 

قاٍ ٜا إبًٝػ َا َٓعو إٔ تغذز ملا خًكت بٝزٟ أعتهربت أّ  (74)إال إبًٝػ اعتهرب ٚنإ َٔ ايهاؾضٜٔ  (73)نًِٗ أمجعٕٛ 

ٚإٕ عًٝو يعٓيت إىل  (77)قاٍ ؾاخضز َٓٗا ؾإْو صدِٝ  (76)قاٍ أْا خري َٓ٘ خًكتين َٔ ْاص ٚخًكت٘ َٔ طني (75)نٓت َٔ ايعايني 

قاٍ ؾبعظتو  (81)ايٛقت املعًّٛ إىل ّٜٛ  (82)قاٍ ؾإْو َٔ املٓعضٜٔ  (79)قاٍ صب ؾأْعضْٞ إىل ّٜٛ ٜبعجٕٛ  (78)ّٜٛ ايزٜٔ 

ألَألٕ دِٗٓ َٓو ٚممٔ تبعو َِٓٗ  (84)قاٍ ؾاؿل ٚاؿل أقٍٛ  (83)إال عبارى َِٓٗ املدًصني  (81)ألغِٜٛٓٗ أمجعني 

 (.85)أمجعني

 خًل أرّ عًٝ٘ ايغالّ ٚبز٤ االختصاّ:-أ

ـص١َٛ, إمنا اختصاّ مبع٢ٓ إٕ ؾٝ٘ سٛاص را٥ض ٚؾٝ٘ ٖشا ٖٛ االختصاّ ٚيٝػ ا( : إس قاٍ صبو يًُال٥ه١ إْٞ خايل بؾضا َٔ طني )-1

, قاٍ ٖٚٛ اختصاّ عاصض ْؾأ َٔ عزّ اطالعِٗ ع٢ً نُاٍ آرّ ايشٟ ٖٛ ؾٛم عًٝ٘ ايغالّنالّ, ٜبك٢ قًٓا بؾإٔ خًل آرّ 

 نُاالتِٗ ٚاْت٢ٗ إىل ايٛؾام عٓز قٛهلِ عبشاْو ال عًِ إال َا عًُتٓا, ٖٚشا األظٗض َٔ األقٛاٍ. 

 أٟ خًكت٘ ؾغٜٛت خًكت٘ ٚعزيت صٛصت٘ ( :ٜت٘ؾإسا عٛ )-1

 ْٚغبٗا إيٝ٘ تؾضٜؿا  -دٌ ٚعال-أٟ َٔ األصٚاح اييت خًكٗا اهلل ( :ْٚؿدت ؾٝ٘ َٔ صٚسٞ)-3

 ٚيشيو َٔ صٚسٞ َٔ ٖٓا يالبتزا٤, أٟ َٔ ايضٚح اييت ابتزأٖا اهلل ؾدًكٗا.   ( : ؾكعٛا ي٘ عادزٜٔ )-4

ؾغذزٚا نًِٗ أمجعٕٛ ملاسا قاٍ نًِٗ أمجعٕٛ؟ يٛ  -دٌ ٚعال-جٌ املال٥ه١ ألَض اهلل اَت   ( :ؾغذز املال٥ه١ نًِٗ أمجعٕٛ )-5

قاٍ ؾغذز املال٥ه١ ٚاأليـ ٚايالّ يالعتػضام يعًُٓا إٔ املال٥ه١ نًٗا عذزت, نًِٗ تأنٝز يًذُع, ٚأمجعٕٛ أٟ أِْٗ نًِٗ 

١ عذز ٚايبعض عذز بعز سيو, إمنا ٖشا رٍ ع٢ً عذزٚا يف ٚقت ٚاسز, مجاع١ يٛ مل تشنض ن١ًُ أمجعٕٛ يكًٓا إٔ بعض املال٥ه

 اعذزٚا آلرّ عذزٚا.  -دٌ ٚعال-أِْٗ عذزٚا مجٝعا ٖٚشا ايغذٛر َٔ باب ايتش١ٝ ٚايتهضِٜ آلرّ ٖٚٛ يف األصٌ طاع١ هلل 

 اعتهباص إبًٝػ:-ب
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دٌ -اهلل ع٢ً اؿل ؾضر أَض تعاىل ٚتعاظِ يف ْؿغ٘ ٚايعٝاس باهلل, ؾاعتهرب  أٟ( : إال إبًٝػ اعتهرب ٚنإ َٔ ايهاؾضٜٔ )-1

إٔ ٖشا االعتهباص نؿض, ٚنإ َٔ ايهاؾضٜٔ, ٚنإ ٖشا ايهرب َٛدٛر يف قًب٘, ٚيهٔ  ٖٚٓا ؾا٥ز٠, ٚتعاىل ع٢ً اـًل -ٚعال

 اهلل َا ساعب٘ إال ع٢ً َا ظٗض َٓ٘, ؾأت٢ اختباص ايغذٛر آلرّ يٝعٗض املهٕٓٛ. 

َا أسٛدو ٚاضطضى َٚٓعو ٚصزى َٔ أٟ  : (َا َٓعو إٔ تغذز ملا خًكت بٝزٟقاٍ ٜا إبًٝػ  )َعص١ٝ إبًٝػ ألَض اهلل عظ ٚدٌ:-1

 .ٚقز خًكت٘ بٝزٟ ٖٚشا َٔ باب أّٜطا ايتؾضٜـ آلرّ عًٝ٘ ايغالّايغذٛر آلرّ 

أٟ سا تهرب ٚعًٛ إَا ع٢ً صبو ٚايعٝاس باهلل, أٚ عاي١ٝ طا٥زا يف  (:أعتهربت أّ نٓت َٔ ايعاينيٚمتار٣ إبًٝػ يف االعتهباص: )-3

 . -دٌ ٚعال-ٖٚٛ أٚضض سيو عٝاسا باهلل  عًٝ٘ ايغالّايضتب١ ع٢ً آرّ 

اعتزٍ بأصٌ ايعٓصض ع٢ً َا ٜؿعٌ؟ ٚيشيو بعض  أٟ: ع١ً إبًٝػ يف اعتهباصٙ:)أْا خري َٓ٘ خًكتين َٔ ْاص ٚخًكت٘ َٔ طني(-4

 أٟص ؽزٜز ع٢ً َآي١ ايكٝاؼ, األٍٚ ؽ٤ٞ أٌٖ ايعًِ قاٍ إٕ أٍٚ َٔ قاؼ َٚا عصٞ اهلل إال باملكاٜٝػ ٚيشيو ٖٛ ابٔ سظّ ٜٓهض إْها

عصٞ ب٘ اهلل ٖٛ ايكٝاؼ, اعذز ؾرتى األَض ٚسٖب إىل ايكٝاؼ ايعكًٞ ٚيهٔ ْكٍٛ إٔ ٖشا قٝاؼ ؾاعز, إمنا يٛ نإ قٝاعا عًُٝا 

ل ؾٗشا ٜزخٌ ؾٝ٘ أْظٍ ايهتاب ٚاملٝظإ, املٝظإ ٜزخٌ ؾٝ٘ ايكٝاؼ, ألْ٘ ٚطٕ باؿ -دٌ ٚعال-ؾإْ٘ َٔ ايؾضع أّٜطا ملاسا؟ ألٕ اهلل 

 نً٘. 

 ْتٝذ١ اعتهباص إبًٝػ:-ز

 أٟ ًَعٕٛ َؾتّٛ َطضٚر َٔ ايضمح١.    ( : قاٍ ؾاخضز َٓٗا ؾإْو صدِٝ)ايعكاب األٍٚ : -1

 ايًع١ٓ ايطضر َٔ اؾ١ٓ إىل ّٜٛ ايزٜٔ, ّٜٛ اؾظا٤ ٖٚٛ ّٜٛ ايكٝا١َ.   ( : ٚإٕ عًٝو يعٓيت إىل ّٜٛ ايزٜٔايعكاب ايجاْٞ: )-1

 ألرّ ٚسصٜت٘خصَٛت٘  -ر

 أٟ أًَٗين ٚال متتين إىل ّٜٛ ايبعح.   ( : قاٍ صب ؾأْعضْٞ إىل ّٜٛ ٜبعجٕٛ )-1

أْ٘ يٝػ نٌ عاصف ببعض َعاْٞ ا،نمإ ٜهٕٛ َؤَٓا, ؾإبًٝػ عًٝ٘ يع١ٓ اهلل نإ  ٖٚٓا ؾا٥ز٠ ( : قاٍ ؾإْو َٔ املٓعضٜٔ )-1

 .ٜٚعًِ إٔ ٖٓاى د١ٓ ْٚاص َٚع سيو ٖٛ ناؾضٜعضف اهلل صشٝض ٚنإ ٜعًِ إٔ ٖٓاى ّٜٛ آخض ّٜٚٛ دظا٤ صشٝض 

صضف ايعبار٠ إىل اهلل, األَض ا،هلٞ َاسا ؾعًت ب٘؟ ٚصضف ايعبار٠ ملٔ؟ ٖشٙ  :يف ناْتآرّ ٚإبًٝػ  بنياملداص١ُ  ٚا،ؽهاي١ٝ  إسا -

َٓعض٠ باق١ٝ ال متٛت إال  ثا١ْٝ ٖٚٓاى إْاؼؾٝٗا رالي١ إٔ ٖٓاى َٓعض غريٙ, ألٕ ٖشا مجع, ٚ (قاٍ ؾإْو َٔ املٓعضٜٔ)ٖٞ املؾه١ً 

 يف ٖشا ايّٝٛ. 

أٟ احملزر ،ٖالنو, بعض ايٓاؼ ٜكٍٛ ملاسا اعتذاب اهلل ي٘؟ َع إْ٘ ناؾض ٚعٓٝز؟ قٌٝ تٗاْٚا ب٘ إٕ   )إىل ّٜٛ ايٛقت املعًّٛ( : -3

  ., ؾرتن٘ عظ ٚدٌ إىل ٖشا ايّٝٛ ٚئ ٜكزص ع٢ً ؾعٌ ؽ٤ٞ إال إٔ ٜؾا٤ٙ اهلل عظ ٚدٌيٝػ ي٘ ق١ُٝ ٖٛ َتهرب

 أٟ بكزصتو ٚقٗضى ألغِٜٛٓٗ أمجعني ألضًٔ بين آرّ أمجعني. )قاٍ ؾبعظتو ألغِٜٛٓٗ أمجعني( : -4

أٟ ايشٜٔ أخًصتِٗ يعبارتو ٚسزى ٚأخًصٛا ايعبار٠ يو ٖشا ايؾٝطإ ال ٜغتطٝع إٔ ٜػِٜٛٗ ٚال   )إال عبارى َِٓٗ املدًصني( : -5

 ٜطًِٗ. 

 دظا٤ االعتهباص:-ٖس

 أٟ ؾاؿل َين ٚاؿل أقٛي٘ ال أقٍٛ غريٙ.  ٍٛ( : )قاٍ ؾاؿل ٚاؿل أق-1

ألَألٕ دِٗٓ ٚايعٝاس باهلل َٓو, َٚٓو أٟ َٚٔ سصٜت٘, ألٕ سصٜت٘ َٓ٘,   أٟ ( : ألَالٕ دِٗٓ َٓو ٚممٔ تبعو َِٓٗ أمجعني)-1

 .-دٌ ٚعال-ٚعصا٠ اؾٔ ٚممٔ تبعو َِٓٗ أمجعني, أٟ َٔ بين آرّ أٟ تبع إبًٝػ ع٢ً ايهؿض عٝاسا باهلل 

 

 أسنض َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ؟-4ؼ

 .سني ْظٍٚ ايعشاب يٝػ ايٛقت بٛقت خالص ٚيٝػ ايٛقت بٛقت ؾضاص ٚالت سني َٓاص:-1

 اؽضاؾِٗ ٚنربا٥ِٗ.املأل َِٓٗ: -1

ٖٚٛ إٔ تصضؾٛا ايعبار٠ هلل ٚسزٙ ٚال تصضؾٖٛا آلهلتٗهِ ؾتهْٛٛا قز اعتذبتِ يزع٠ٛ قُز ٚتزبريٙ ؾريتؿع أَض َزبض ؽ٤ٞ ٜضار: -3

 .عًٝهِ ٜٚتؿطٌ عًٝهِ

 ١ًَ عٝغ٢ عًٝ٘ ايغالّ.امل١ً األخض٠: -4
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 اال نشب ٚإؾرتا٤.اال أختالم: -5

 سٚ ايك٠ٛ.سٟ األٚتار: -6

 قّٛ ؽعٝب.أصشاب اآلٜه١:-7

 ال صدٛع ؾٝٗا.َٔ ؾٛام: -8

 ْصٝبٓا َٔ ايعشاب.عذٌ يٓا قطٓا: -9

 قبٛع١ يف اهلٛا٤.قؾٛص٠: -12

 ب٠ٛ.ٚاعطٝٓاٙ ايٓٚاتٝٓاٙ اؿه١ُ:-11

 ايؿصٌ يف ايهالّ ٚاؿهِ.ؾصٌ اـطاب:-11

 ثِ رخًٛا ع٢ً راٚر َهإ عبارت٘. عًٛا ٚاصتؿعٛاتغٛصٚا: -13

 ؾاصتاع َِٓٗ.ؾؿظع َِٓٗ: -14

 أٟ أعطين أٜاٖا.أنؿًٓٝٗا: -15

 غًبين يف اؿذ١.ٚعظْٞ يف اـطاب : -16

 ملٔ املكضبٝني.يظيؿ٢: -17

 .إسا سهُت بٝٓٓا ال ؼح ٚال ػٛص ٚال متٌٝ عًٝٓاتؾطط: -18

 ؾبزأ.ؾطؿل: -19

 سظ١َ مشاصٜذ.ضػجا: -12

 

 سورة الُزمر

 :ملاسا مسٝت عٛص٠ ايظَض بٗشا األعِ؟1ؼ

ٚعٝل ايشٜٔ نؿضٚا إىل دِٗٓ طَضا ست٢ إسا دا٤ٖٚا ؾتشت أبٛابٗا ٚقاٍ هلِ خظْتٗا أمل ٜأتهِ صعٌ َٓهِ ٜتًٕٛ عًٝهِ آٜات 

قٌٝ ارخًٛا أبٛاب دِٗٓ خايزٜٔ  (71)ٚيهٔ سكت ن١ًُ ايعشاب ع٢ً ايهاؾضٜٔ صبهِ ٜٚٓشصْٚهِ يكا٤ َٜٛهِ ٖشا قايٛا ب٢ً 

ٚعٝل ايشٜٔ اتكٛا صبِٗ إىل اؾ١ٓ طَضا ست٢ إسا دا٤ٖٚا ٚؾتشت أبٛابٗا ٚقاٍ هلِ خظْتٗا عالّ  (71)ؾٝٗا ؾب٦ػ َج٣ٛ املتهربٜٔ 

 (.73)عًٝهِ طبتِ ؾارخًٖٛا خايزٜٔ

 . األؾٛاز املتؿضق١ بعطٗا يف إثض بعض , ٚايظَض٠ ٖٞ : ؾٝٗا ٚنإ احملٛص األعاعٞ يغٛص٠ مسٝت بٗشا األعِ يغبب ٚقع يؿغ )ايظَض( -1

 ٚقز تٓاٍٚ ٚصـ طَض٠ األؽكٝا٤ ِٖٚ أٌٖ ايٓاص ٚدظا٥ِٗ , ٚٚصـ طَض٠ ايغعزا٤ ِٖٚ أٌٖ اؾ١ٓ ٚدظا٥ِٗ .-1

 ٚتغ٢ُ اٜطا بغٛص٠ ايػضف ألْٗا دظا٤ املتكني ؾٝٗا ايػضف ايعاي١ٝ .-3

 

 ,ؽضنا٤ َتؾانغٕٛ( َجال صدال ؾٝ٘ )ضضب اهلل-1ؼ

 َا َضار اهلل عظ ٚدٌ يف ٖشا املجٌ؟ َٚا ايشٟ ْغتؿٝزٙ َٓ٘؟

 (19)ضضب اهلل َجال صدال ؾٝ٘ ؽضنا٤ َتؾانغٕٛ ٚصدال عًُا يضدٌ ٌٖ ٜغتٜٛإ َجال اؿُز هلل بٌ أنجضِٖ ال ٜعًُٕٛ

 َضار اهلل عظ ٚدٌ َٔ ٖشا املجٌ:-أ

ٖٛ صدٌ ٚاسز َٚايو ي٘ ؽضنا٤  ًاإس, االػاٖات ٚاألٖٛا٤َتٓاطعٕٛ كتًؿٞ ( : أٟ نا٤ َتؾانغٕٛضضب اهلل َجال صدال ؾٝ٘ ؽض )-1

َتشزٟ املطًب  نٌ ي٘ ًَو ؾٝ٘ ٖٚٛ ٜٓبػٞ إٔ ٜطٝع ٖؤال٤ ايؾضنا٤ ؾُٝا ٜأَضْٚ٘ ٚيهِٓٗ َتؾانغٕٛ َتٓاطعٕٛ كتًؿٕٛ غري

 .إمنا َطايبِٗ ؽت٢

 .خايص هلشا ايؾدص( : أٟ ٚصدال عًُا يضدٌ )-1
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ٌٖ ٜغتٟٛ ٖشا ٖٚشا, ٖشا َططضب َتشري قًل ال ٜغتطٝع إٔ ٜضضٞ اؾُٝع َٔ ٜضضٝ٘ ٜكع يف سضز را٥ِ )ٌٖ ٜغتٜٛإ َجال( : أٟ -3

ٚاآلخض عًُا ٖٚٛ يف اتؿام َع عٝزٙ, ٜكٍٛ ي٘ ا٥تين بهشا, ٜشٖب ؾٝأتٝ٘, اتضى نشا, ؾٝرتن٘, ٖشا ٖٛ املطًٛب َٓ٘, أٟ املجًني 

 ٌٖ ٜغتٟٛ ٖشا ايضدٌ َع ٖشا ايضدٌ؟ . أؾطٌ, املجٌ ايجاْٞ بال ؽو

 أٟ َععُِٗ ال ٜعًُٕٛ ؾًشيو ٜؾضنٕٛ َع اهلل غريٙ.)اؿُز هلل بٌ أنجضِٖ ال ٜعًُٕٛ( : -4

 ٚاملغتؿار َٔ ٖشا املجٌ:-ب

  .نأْ٘ ٜكٍٛ ال ٜغتٜٛإ ٚيشيو أتت ا،داب١ بال ال ٜغتٜٛإ أٌٟٖ ٜغتٜٛإ االعتؿٗاّ ٖٓا يإلْهاص ٚيٝػ يإلداب١, -1

ايٛد١ٗ ٚرص٤ ايؿضق١ ٜبك٢ ايٛد١ٗ يٛاسز ٖشا أعًِ ٚأٜغض ٚأنجض اط٦ُٓاْا  اٍ ايكامسٞ: ٚايكصز ٖٛ تٛسٝز املعبٛر يف تٛسٝز ق-1

 ٚعزّ سري٠ ٚاضطضاب نُا َع ٖؤال٤ املتؾانغٕٛ عٝاسا باهلل. 

 

يطض , ؾُا ٖٛ ٖشا اؿاٍ ٚايٓكِ ٚاسنض اهلل عظ ٚدٌ َٛضعني يف عٛص٠ ايظَض ساٍ ايهاؾض ٚطضٜكت٘ ايؿاعز٠ َع ايٓعِ -3ؼ

 ٚايطضٜك١ ايؿاعز٠. اعتؾٗز باآلٜات؟

 املٛضع األٍٚ:-أ

ٚإسا َػ ا،ْغإ ضض رعا صب٘ َٓٝبا إيٝ٘ ثِ إسا خٛي٘ ْع١ُ َٓ٘ ْغٞ َا نإ ٜزعٛ إيٝ٘ َٔ قبٌ ٚدعٌ هلل أْزارا يٝطٌ عٔ عبًٝ٘ 

 (.8) قٌ متتع بهؿضى قًٝال إْو َٔ أصشاب ايٓاص

رعا صب٘ َٓٝبا إيٝ٘ ثِ إسا خٛي٘ ْع١ُ َٓ٘ ْغٞ َا نإ ٜزعٛ إيٝ٘ َٔ قبٌ ٚدعٌ هلل أْزارا يٝطٌ عٔ ٚإسا َػ ا،ْغإ ضض )-1

اعتػاخ بضب٘ ايشٟ خًك٘ ٚصغب إيٝ٘ يف  -ٚإسا أصاب ايهاؾض بال٤ يف دغزٙ, أٚ ؽز٠ يف َعٝؾت٘, أٚ خٛف ع٢ً سٝات٘  أٟ( : عبًٝ٘

َٔ ايهؿض ب٘ ٚإؽضاى اآلهل١ ٚاألٚثإ يف عبارت٘, ثِ إسا َٓش٘ ْع١ُ  نؾـ َا ْظٍ ب٘, تا٥با إيٝ٘ مما نإ عًٝ٘ َٔ قبٌ سيو

تضى رعا٤ٙ ايشٟ نإ ٜزعٛٙ َٔ قبٌ إٔ ٜهؾـ َا نإ ب٘ َٔ  -َٓ٘ ؾأطاٍ َا ب٘ َٔ ضٓض, ٚأبزي٘ بايغكِ صش١, ٚبايؾز٠ صخا٤ 

 .ضٓض, ؾذعٌ هلل ؽضنا٤ ٚأضٌ ايٓاؼ َٚٓعِٗ َٔ تٛسٝزٙ ٚا،قضاص ب٘ ٚايزخٍٛ يف ا،عالّ ي٘

 :أٟ قٌ أٜٗا ايضعٍٛ ملٔ ؾعٌ سيو( : قٌ متتع بهؿضى قًٝال إْو َٔ أصشاب ايٓاص ) :ثِ أٚعزٙ ٖٚزرٙ ع٢ً َا ؾعٌ ؾكاٍ-1

متتع مبا أْت ؾٝ٘ َٔ طخضف ايزْٝا ٚيشاتٗا, َٓصضؾا عٔ ايٓعض إىل أري١ ايتٛسٝز اييت أٚدزٖا اهلل يف األنٛإ, ٚدعًٗا يف ْؿػ 

ٝٓتو, ثِ أْت بعز سيو َٔ أصشاب ايٓاص املدًزٜٔ ؾٝٗا أبزاا،ْغإ, طَٓا قًٝال إىل إٔ ت  .غتٛؾ٢ أدًو, ٚتأتٝو َٓ

 أٟ, ؟صٝؼ األَض ٚصٝؼ األَض َٔ صٝؼ ايطًب ؾٌٗ ٜطًب َٓ٘ ايتُتع أٟ َٔمتتع ٖشا ؾعٌ أَض َبين ع٢ً ايغهٕٛ,  )متتع(ٚقٛي٘:

  َٔ املعاْٞ اـاصد١ عٔ املعاْٞ ايتغع١ َٔ ضٝؼ األَض.َٚغأي١ ايتٗزٜز اعٌُ أبّزا إمنا َعٓاٖا ايتٗزٜز,  أٟمتتع بهؿضى قًٌٝ, 

 ٚاٜطا )ؾُٔ ؽا٤ ؾًٝؤَٔ َٚٔ ؽا٤ ؾًٝهؿض(ص اعًُٛا. 42ؾصًت:  ط َٚٔ أَج١ً ايتٗزٜز : )اعًُٛا َا ؽ٦تِ إْ٘ مبا تعًُٕٛ بصري( -

 ًُاسا ٜعز ْاصا يًعاملني, ؾ, ٚيٛ ع٢ً عبٌٝ ايتدٝري )إْا أعتزْا يًعاملني ْاصا(.ص , ٚإال بعزٖا يف اآل١ٜ قاٍ:19طايهٗـ:  

 املٛضع ايجاْٞ:-ب

قز  (49) ؾإسا َػ ا،ْغإ ضض رعاْا ثِ إسا خٛيٓاٙ ْع١ُ َٓا قاٍ إمنا أٚتٝت٘ ع٢ً عًِ بٌ ٖٞ ؾت١ٓ ٚيهٔ أنجضِٖ ال ٜعًُٕٛ

٤ عٝصٝبِٗ ؾأصابِٗ ع٦ٝات َا نغبٛا ٚايشٜٔ ظًُٛا َٔ ٖؤال (52)قاهلا ايشٜٔ َٔ قبًِٗ ؾُا أغ٢ٓ عِٓٗ َا ناْٛا ٜهغبٕٛ

 .(51)أٚمل ٜعًُٛا إٔ اهلل ٜبغط ايضطم ملٔ ٜؾا٤ ٜٚكزص إٕ يف سيو آلٜات يكّٛ ٜؤَٕٓٛ (51)ع٦ٝات َا نغبٛا َٚا ِٖ مبعذظٜٔ

أٟ إٕ ( :ؾإسا َػ ا،ْغإ ضض رعاْا ثِ إسا خٛيٓاٙ ْع١ُ َٓا قاٍ إمنا أٚتٝت٘ ع٢ً عًِ بٌ ٖٞ ؾت١ٓ ٚيهٔ أنجضِٖ ال ٜعًُٕٛ )-1

 -ٜزعٛ إىل ايزٖؾ١ ٚاؿري٠, ؾإسا ٖٛ أصٝب بطض َٔ ؾكض أٚ َضض دأص إىل اهلل ٚاعتعإ ب٘ يهؾـ سيو ايطض عٓ٘  أَض املؾضى عذٝب

ٚإسا تػريت اؿاٍ ْٚاٍ ؽ٦ٝا َٔ ايضخا٤ أٚ طاٍ عٓ٘ َا ب٘ َٔ ايع١ً قاٍ: إمنا أٚتٝت ٖشا يعًُٞ بٛدٛٙ املهاعب ٚدزٟ ٚادتٗارٟ أٚ 

 .ؾًِ أرخض رٚا٤ ْاؾعا إال بشيت ْؿٝػ املاٍ يًشصٍٛ عًٝ٘ يشٖابٞ إىل األطبا٤ ٚاٖتُاَٞ بايعالز

ٖٚشا َٓ٘ تٓاقض عذٝب, ؾؿٞ اؿاٍ األٚىل ٜغتػٝح بضب٘, ٚيف اؿاٍ ايجا١ْٝ ٜٓغب ايغال١َ إىل ْؿغ٘ ٜٚكطع صًتٗا عٔ املٓعِ بٗا 

 أّ ٜهؿض, أٜطٝع أّ ٜعص٢؟ايشٟ أٚدزٖا ٚأصارٖا, ٚيف اؿل إٕ َا أعطٝ٘ َٔ ايٓعِ إمنا ٖٛ ؾت١ٓ ٚاختباص ؿاي٘, أٜؾهض 
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 .ٚيهٔ أنجضِٖ ال ٜعًُٕٛ إٔ سيو اعتزصاز َٔ اهلل ٚاَتشإ هلِ, َٚٔ ثِ ٜكٛيٕٛ َا ٜكٛيٕٛ, ٜٚٓزعٕٛ َٔ ايزعا٣ٚ َا ال ٜؿكٕٗٛ

 قز قاهلا ايشٜٔ َٔ قبًِٗ ؾُا أغ٢ٓ عِٓٗ َا) :ثِ بني إٔ ٖشٙ َكاي١ يٝغت ٚيٝز٠ أؾهاصِٖ بٌ عبكِٗ بٗا نجري ممٔ قبًِٗ ؾكاٍ-1

 أٟ قز طعِ َجٌ ٖشا ايظعِ ٚارع٢ َجٌ ٖشٙ ايزع٣ٛ نجري ممٔ عبكِٗ َٔ األَِ, ؾًِ ٜػٔ عِٓٗ ؽ٦ٝا َا ناْٛا  : (ناْٛا ٜهغبٕٛ

 .ٜهغبٕٛ َٔ َتاع ايزْٝا ٚدنُعٕٛ َٔ سطاَٗا سني دا٤ِٖ أَض صبِٗ ع٢ً تهشٜبِٗ صعً٘ ٚاعتٗظا٥ِٗ بِٗ

ٌٓ بِٗ دظا٤ ع٦ٝات َا نغبٛا َٔ األعُاٍ, ؾعٛدًٛا باـظٟ يف : ( ؾأصابِٗ ع٦ٝات َا نغبٛا) :ثِ بني َا عًـ ؾكاٍ-3 أٟ ؾش

 .ايزْٝا ناـغـ ايشٟ ؿل بكاصٕٚ, ٚايصاعك١ اييت ْظيت بكّٛ يٛط, ٚعٝصٝبِٗ ايٓهاٍ ايزا٥ِ يف اآلخض٠

٦ات َا ٚايشٜٔ ظًُٛا َٔ ٖؤال٤ عٝصٝبِٗ عٝ) :ثِ أٚعز عبشاْ٘ َؾضنٞ قَٛ٘ ع٢ً َا عٝٓاهلِ يف ايزْٝا ٚاآلخض٠ ؾكاٍ-4

أٟ ٚايشٜٔ نؿضٚا باهلل َٔ قَٛو ٚظًُٛا أْؿغِٗ عٝصٝبِٗ أٜطا ٚباٍ ايغ٦ٝات اييت انتغبٖٛا, نُا أصاب ايشٜٔ َٔ  :(نغبٛا

 .قبًِٗ, ؾأصابِٗ ايكشط عبع عٓني َتٛاي١ٝ ٚقتٌ صٓارٜزِٖ ّٜٛ بزص, ٚأعض َِٓٗ ايعزر ايهجري

 .كٝا١َ, بٌ َضدعِٗ إيٝ٘ ٜٚصٓع بِٗ َاؽا٤ َٔ ايعكٛب١( أٟ َٚا ِٖ بؿا٥تني اهلل ٖض با ّٜٛ ايَٚا ِٖ مبعذظٜٔ)-

أٟ أٚمل ٜض  : (أٚمل ٜعًُٛا إٔ اهلل ٜبغط ايضطم ملٔ ٜؾا٤ ٜٚكزص) :ثِ أقاّ عبشاْ٘ ايزيٌٝ ع٢ً ععِٝ قزصت٘ ٚبزٜع سهُت٘ ؾكاٍ-5

ٖز َٔ اختالف ايٓاؼ يف عع١ ٖؤال٤ املؾضنٕٛ إٔ اهلل ٖٛ ايشٟ ٜبغط ايضطم ملٔ ٜؾا٤ تاص٠, ٜٚطٝل ع٢ً َٔ ٜضٜز أخض٣, نُا ٜؾا

ايضطم ٚضٝك٘, ٚيٝػ سيو ؾٌٗ يف ايهاعب أٚ عًِ يزٜ٘, ؾضمبا نإ ايعاقٌ ايكارص ضٝل ايضطم, ٚاؾاٌٖ أٚ املضٜض سا عع١ 

 .ٚبغط١ يف املاٍ

إٔ ايشٟ ٜؿعٌ سيو  ( أٟ إٕ يف ٖشا يزالالت يكّٛ ٜؤَٕٓٛ باهلل ٜٚكضٕٚ بٛسزاْٝت٘, ِٖٚ ايزٜٔ ٜعًُٕٛإٕ يف سيو آلٜات يكّٛ ٜؤَٕٓٛ)-

 .ٚإمنا خص املؤَٓني بشيو, ألِْٗ املٓتؿعٕٛ باآلٜات, املتؿهضٕٚ ؾٝٗا .ٖٛ اهلل ال عٛاٙ

 

 ايّٓٛ ٚاالعتٝكاظ  رصعإ َٜٛٝإ يًتعضٜـ باملٛت ٚايبعح ٚضض سيو َغتؾٗزا باالٜات؟-4ؼ

ملٛت ٜٚضعٌ األخض٣ إىل أدٌ َغ٢ُ إٕ يف سيو اهلل ٜتٛؾ٢ األْؿػ سني َٛتٗا ٚاييت مل متت يف َٓاَٗا ؾُٝغو اييت قط٢ عًٝٗا ا

 . ألٜت يكّٛ ٜتؿهضٕٚ

ِٓك ِض آداهلا عٓز ايّٓٛ, ؾُٝغو اييت سهِ عًٝٗا باملٛت,  - اهلل ايشٟ ٜكبض األصٚاح عٓز ْٗا١ٜ آداهلا, ٜٚكبض األصٚاح اييت مل َت

ا،صعاٍ ٚا،َات١ ٚا،سٝا٤ يزال٥ٌ يكّٛ ٜٚضعٌ اييت مل ذنهِ عًٝٗا ب٘ إىل أَز قزر يف عًُ٘ عبشاْ٘, إٕ يف سيو ايكبض ٚ

 ٜتؿهضٕٚ ع٢ً إٔ ايشٟ ٜؿعٌ سيو قارص ع٢ً بعح ايٓاؼ بعز َٛتِٗ يًشغاب ٚاؾظا٤.

 

 أسنض َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ؟-5ؼ

 َٓظي١.طيؿ٢: -1

 ٜزخٌ.ٜهٛص: -1

 ٖٚٞ آرّ.َٔ ْؿػ ٚاسز٠: -3

 ظًُات ايبطٔ ٚايضسِ ٚاملؾ١ُٝ.يف ظًُات ثالخ: -4

 .دنـ ٜٚٝبػ ٖشا ايظصعِ ثثِ ٜٗٝر: -5

 ايكضإٓ.أسغٔ اؿزٜح: -6

 يُٝشٛ.يٝهؿض: -7

 ْؿضت.امشأطت: -8

 األصٓاّ اييت ٜعبزْٚٗا َٔ رٕٚ اهلل.ايشٜٔ َٔ رْٚ٘: -9

 ٚئ ٜؿٛتٛا اهلل ٚئ ٜػًبٛٙ.َٚا ِٖ مبعذظٜٔ: -12

 ٜٛعع.ٜبغط: -11

 ٜطٝل.ٜكزص: -11

 .املعاصٞ ز يف اصتهاب دٓٛا ع٢ً أْؿغِٗ مبذاٚط٠ اؿأعضؾٛا ع٢ً أْؿغِٗ: -13
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 ؾذأ٠.بػت١: -14

 صدع١.نض٠: -15

 َؿاتٝض خظا٥ٔ اـريات.ي٘ َكايٝز: -16

 ايكضٕ.ايصٛص: -17

 نمٛت.ؾصعل: -18

 مجاعات , أَا مجاعات سيًٝ٘ إىل ايٓاص, ٚأَا مجاعات َهض١َ إىل اؾ١ٓ.طَضا: -19

 .ْٓظٍ يف أٟ َهإ ؽا٤ٚا يف اؾ١ْٓتبٛأ َٔ اؾ١ٓ: -12

 

 سورة غافر

ٚإٜكاظ قًٛبِٗ يف تًطـ يف ْصض٠ ايزع٠ٛ ٚدشب أٖتُاّ ايٓاؼ األرب يف اؿٛاص ٚاألعًٛب املكٓع اعتعٌُ َؤَٔ آٍ ؾضعٕٛ  -1ؼ

 عذٝب ... ٚضض سيو؟

أّٜطا يٝٛصٌ ايضعاي١ ألْ٘ يٛ أظٗض إنماْس٘ يكتسٌ ٚصسز رٕٚ قساٚص٠     , ٖٚٛ صدٌ َؤَٔ نإ ٜهتِ إنماْ٘ خٛؾا َٔ بطؿ ؾضعٕٛ -

 ْالسغ يف قص١ ٖشا ايزاع١ٝ أَٛص:ٚ ,ع٢ً ؾضعٕٛ ٚع٢ً َٔ ظٛاصٙٚرٕٚ تأثري َٓ٘ 

 1- ِ أْس٘ َسؤرب دسّزا يف سسٛاصٙ ٖٚسٛ ذنسادر        : أَٟٓٗا أرب اؿٛاص ٚاألعًٛب املكٓع يٓصض٠ ايزع٠ٛ ٚدشب اٖتُاّ ايٓاؼ ٚإٜكاظ قًسٛبٗ

 . خقبٛهلا إال إٔ ٜتهربٚا نُا سز باؿذ١ ايزاَػ١ ايٛاضش١, ٜٚأتِٝٗ بأَٛص ال َٓاص هلِ عٔ

خٛف ٖشا ايزاع١ٝ ع٢ً فتُع٘ ٚع٢ً َغتكبٌ ٖشا اجملتُع ؾاْؾػٌ بإصالسِٗ ٚإْكاسِٖ َٔ املصري األعٛر ايشٟ ٜٓتعضِٖ إٕ بكٛا  -1

 .ع٢ً ضالهلِ ٚنؿضِٖ

تالسغ إٔ اْتكا٤ ٖشا ايزاع١ٝ ٖشا ايضدٌ املؤَٔ يهًُات٘ ٜعين يف َٛضعٗا رالي١ ع٢ً سهُت٘ ألْٗا نًُسات أتست َسؤثض٠ عًس٢     -3

ـ ٖؤال٤ ايكّٛ ٚعكٛهلِ رٕٚ يـ ٚرٚصإ ٜتٝ٘ َع ايغاَع ؾعباصت٘ صشٝش١ ٚصضذن١ يف خٛؾ٘ عًٝ٘ ٚيف األخطاص ايسيت تٗسزرِٖ   عٛاط

 . ٚيف املصري ايشٟ ٜغريٕٚ إيٝ٘

-أْ٘ مل ٜكٌ إٕ ؾضعٕٛ ٖشا طاغ١ٝ ؾعٌ طٍٛ يًٝ٘ ْٚٗاصٙ ٜزعٛا عًٝ٘ ؾًِ ٜكرتب َٓ٘ ٚمل ٜؤثض ؾٝ٘ ْصشا ٚرع٠ٛ ؾٝ٘ َسع إٔ اهلل   -4

  )ؾكٛال ي٘ قٛال يٝٓا يعً٘ ٜتشنض أٚ رنؾ٢(.ٖٚاصٕٚ: عًٝ٘ ايغالّقاٍ ملٛع٢  -دٌ ٚعال

١ ٜكتٌ بٗا , ٌٖ ٖشٙ دضنم(تكتًٕٛ صدال إٔ ٜكٍٛ صبٞ اهلل)ضاقٞ ايأعًٛب٘ يف نْٛ٘ ٖشا ايضدٌ املؤَٔ ايزاع١ٝ َتًطـ يف رعٛت٘: -5

)ٚإٕ ٜو ناسبا ؾعًٝ٘ نشب٘ ٚإٕ ٜو صارقا ٜصبهِ بعسض  ٓظال:َع أْ٘ قز دا٤نِ باألري١ ايب١ٓٝ ايٛاضش١ ع٢ً صزق٘ ثِ قاٍ ت

, ملساسا بسزأ   بزأ بكٛي٘: ٚإٕ ٜو ناسبسا  سٝحٌ َتًطـ دّزا يف رعٛت٘, ٖشا ايضد ايشٟ ٜعزنِ إٕ اهلل ال ٜٗزٟ َٔ ٖٛ َغضف نشاب(

َغاس١ َسٔ ايستؿهري    أعطاِٖ نُا أْ٘, ٚال ٜتِٗ أْ٘ َٓشاط ألْ٘ يٛ بزأ بصزق٘ ٚتصزٜك٘ النتؾؿٛٙ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ  يًُزاصا٠بٗا؟ 

 يعًِٗ ٜصًٕٛ إىل اؿل ثِ قاٍ )ٜاقّٛ يهِ املًو ايّٝٛ ظاٖضٜٔ يف األصض ؾُٔ ٜٓصضْا َٔ بأؼ اهلل إٕ دا٤ْا(  . 

 

ٌٖٚ ٖٛ ممزٚح أّ  َٚا َع٢ٓ اؾزٍ؟ ؟؟ نِ عزر املضات  دناريٕٛ( –داريٛا  –تهضصت َار٠ اؾزٍ يف عٛص٠ غاؾض )دنارٍ -1ؼ

  َشَّٛ؟

 مخغ١ َضات.ضات:عزر امل-

 ((4)َٚا دنارٍ يف آٜات اهلل إال ايشٜٔ نؿضٚا ؾال ٜػضْو تكًبِٗ يف ايبالر )

 ((5)ٚداريٛا بايباطٌ يٝزخطٛا ب٘ اؿل ؾأخشتِٗ ؾهٝـ نإ عكاب )

هرب دباص )ايشٜٔ دناريٕٛ يف آٜات اهلل بػري عًطإ أتِٗ نرب َكتا عٓز اهلل ٚعٓز ايشٜٔ ٤آَٛا نشيو ٜطبع اهلل ع٢ً نٌ قًب َت

(35)) 

 ((56)إٕ ايشٜٔ دناريٕٛ يف آٜت اهلل بػري عًطإ أتِٗ إٕ يف صزٚصِٖ إال نرب َا ِٖ ببايػٝ٘ ) 

 ((69)أمل تض إىل ايشٜٔ دنزيٕٛ يف ٤اٜت اهلل أ٢ْ ٜصضؾٕٛ )

 . ؾزٍ: ؽز٠ ايًزر يف اـص١َٛاَع٢ٓ اؾزٍ : -
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ُٜشّ : ؾٗٓاى َٔ دنارٍ باؿل يٝزسض ايباطٌ ٖٚ- ُٝظٌٜ اؿل ٖٓا ُُٜزح  أٚ  ٓا ٜهٕٛ اؾزاٍ ممزٚح, بُٝٓا َٔ دنارٍ بايباطٌ ي

 ٚيهٔ يف عٛص٠ غاؾض نإ ْٛع اؾزٍ ؾٝٗا ٖٛ اؾزٍ املشَّٛ بغبب ايهرب . ٜهٕٛ اؾزاٍ َشَّٛ.

 

 أسنض َعاْٞ ايهًُات اآلت١ٝ؟-3ؼ

 .سٟ املٔ ٚا،سغإ ٚايتؿطٌ: سٟ ايطٍٛ-1
 رنزعو.: ؾال ؾال ٜػُضِصى-1
 . َا ؽتًغ٘ أعني ايٓاظضٜٔ ٖٚشا ؾُٝا ال ذنٌ: خا١ٓ٥ األعني-3
 يِٝبطًٛاٚ ٜظًٜٛا بايباطٌ اؿٓل يزسطٛا ب٘ اؿل:-4
 (.ّطضٜل اهلز٣ )رٜٔ ا،عال عبًٝو:-5
 اهلل أؽز . يبػض :أنرب مل كت اهلل-6
 ٚإسا عبز َع اهلل ؽضٜو آَٓتِ .تؤَٓٛا: -7
 . ايعار٠ املطضر٠ :رأب-8
ِِ ؽ٤ٞ َٔ ايكبٛص خاصدٕٛظاٖضٕٚ, ِٖ باصطٕٚ: -9  . ال ِٜغرتٖ

 َاْع. :عاصِ-12
 صاَتني. ناظُني:-11
 . ٖاصبني خٛؾا َٔ ايٓاص: َزبضٜٔ -11
 رناصُٕٛ يف آٜات اهلل يٝبطًٖٛا. :دناريٕٛ-13
 . يٝػ ي٘ رع٠ٛ ٜزع٢ بٗا عل يف ايزْٝا ٚال يف اآلخض٠: دضّال -14
 أساط ٚأْظٍ .سام:-15
 سيًٝني .صاغضٜٔ راخضٜٔ:-16
 ٜصضف عٔ ا،نمإ باهلل .:ٜؤؾو-17
 . ٜكارٕٚ ٚذنضقٕٛ ُِٜغذضٕٚ:-18
 ٜعضضٕٛ عٔ اؿل َع ٚضٛس٘ . :ٜصضؾٕٛ-19
 َطت .: خًت-12

 

 ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات

 األع١ً٦ االعرتؽار١ٜ ملكضص ايؿضق١ ايضابع١

 َعٗز ؽٝذ ا،عالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايؾٝذ أبٞ إعشام اؿٜٛين

 

 

 

 

 

 

 

 

 


